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NORMATIVA PER A L’ ÚS DE DISPOSITIUS MÒBILS*_v.00 
 
 

Les noves tecnologies han entrat a la societat de manera ràpida i massiva. Els joves les han 

incorporat a la seva vida de forma natural i majoritària.  

 

Des dels centres educatius es valoren molt aquestes tecnologies com a eines d’ús habitual i 

s’entén que s’han fet indispensables en la vida dels alumnes. Però ensenyar el bon ús de les 

noves tecnologies i/o xarxes socials, però més particularment dels telèfons mòbils, també 

forma part del seu aprenentatge. L’ús prohibitiu o no regulat del telèfon o dispositius mòbils 

als centres educatius crea una sèrie de problemes que vulneren aquest aprenentatge: és motiu 

freqüent de conflictes diversos, hi ha pèrdua d’atenció a les classes, problemes disciplinaris en 

quant se sostreu un mòbil, però sobretot ens trobem amb una certa desconeixença per part 

de l’ alumnat/famílies que no és conscient del perill (disciplinari de centre i/o legal) que 

suposa fer i publicar fotografies no desitjades i comentaris despectius, provocadors o 

assetjadors a les xarxes socials. 

 

A INS La Ferreria, volem apostar per educar als nostre alumnes en fer un bon ús d’ aquestes 

tecnologies i/o xarxes socials. Considerem que un bon ambient de treball i de respecte entre 

totes les persones que hi convivim és imprescindible per al correcte desenvolupament de la 

tasca diària. És per tot això que hem decidit organitzar i reglamentar l’ús del mòbil i/o 

dispositius a l’ institut per totes aquelles persones que necessitin de la seva utilitat al centre. 

 

PRINCIPALS RECOMANACIONS AL RESPECTE*: 

 

Tot i que dins el centre, no hi ha cap urgència que justifiqui la utilització del telèfon mòbil ja 

que la comunicació amb l’ institut és fàcil e immediata, si com a pares/tutors accepten que el 

seu fill porti el mòbil o qualsevol altre dispositiu mòbil, cal que sigui conscient en tot moment 

de la normativa reguladora aquí detallada. 

Els majors d’edat responen per ells mateixos si no es manifesta el contrari. 

 

REGLAMENT NORMATIU: 

 

1. El centre no es fa responsable de la pèrdua, desperfecte o robatori de cap dispositiu 

mòbil (telèfon mòbil, tauletes o similars). 

2. S’ha dissenyat un mapa de colors on s’ indiquen les zones on es poden fer servir els 

dispositius mòbils per part de l’ alumnat (ZONA GROGA) i les zones on està prohibit el 

seu ús ((ZONA VERMELLA) 

a. COLOR VERMELL:  

 Ubicació: aules, biblioteca  i patis interiors del centre  
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 Indica que es prohibeix l’ús dels dispositius mòbils a tot l’alumnat, 

excepte amb autorització expressa del professorat que es troba a 

l’aula per a usos didàctics i/o finalitats pedagògiques. 

 Estaran acompanyades del següent text recordatori de l’ús dels 

dispositius mòbils: “Ús Prohibit! Estem fent classe!” 

b. COLOR GROC:  

 Ubicació: patis, entrades i sortides de l’ institut. 

 Es poden utilitzar els dispositius mòbils per connectar-se a Internet i 

enviar missatges. Es podrà escoltar música sempre i quan es faci de 

manera respectuosa (volum baix i sense molestar). Aquesta activitat 

no ha de suposar arribar tard a l’aula o que el professor hagi d’ avisar a 

un alumne per entrar a l’aula. Està totalment prohibit fer fotos, vídeos 

i enregistraments sonors. 

 Estaran acompanyades del següent text recordatori de l’ús dels 

dispositius mòbils: “El pots utilitzar per connectar-te a Internet, enviar 

missatges, escoltar música... (sempre de forma respectuosa)” ,  “Sota 

cap concepte ha de suposar arribar tard a l’ aula o que el professorat t’ 

hagi d’ avisar per entrar” i “Prohibit fer fotos, vídeos i enregistraments 

sonors” 

3. Els dispositius mòbils hauran d’ estar apagats o silenciats en les zones de color 

marcades en vermell, a no ser que el professor/a doni permís pel seu ús (per realitzar 

alguna activitat amb finalitats educatives). 

4. Tot l’esmentat fins aquí on hi ha permissivitat amb el mòbil, es regeix sempre fora del 

marc horari lectiu. És a dir, a les franges d’horari de pati i entrades i sortides. A les 

franges lectives (classes) està totalment prohibit l’ús del mòbil i/o dispositius, a no ser 

que el professorat d’ aula, dins la seva hora i matèria, ho autoritzi.  

5. Si un alumne incompleix aquesta normativa, se li custodiarà el dispositiu mòbil a 

direcció fins que es vingui a retirar (pare/mare/tutor legal/alumne en cas de major 

d’edat). Es recomana que l’alumne retiri la targeta del dispositiu mòbil.  

6. Per retornar el dispositiu mòbil cal que el retiri personalment el propietari del 

dispositiu mòbil o algú en qui ho delegui per escrit (cas de major d’ edat) o el 

pare/mare/tutor legal de l’ alumne (en cas de menors d’ edat). S’ hauran de dirigir a 

consergeria. Es demanarà la seva col·laboració i compromís per tal que no es repeteixi 

novament el fet. Igualment es farà una reflexió i advertiment al propi alumne per part 

del tutor o l’ equip directiu.  

7. Si hi hagués reincidència, anirà acompanyat d’obertura d’expedient disciplinari a 

l’alumne. 

8. Està totalment prohibit registrar sons, vídeos o fer fotografies * 
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9. Les manques de respecte provocades per possibles enregistraments de sons, vídeos, 

fotografies o similars amb algun dispositiu mòbil seran sancionades de manera 

rigorosa i sotmeses a la legalitat vigent. Cal ser molt conscient que qualsevol 

membre de la comunitat educativa (professorat, alumnes, personal PAS, personal 

cantina, pares...) pot prendre les mesures legals oportunes en el cas que es vulneri la 

seva imatge. 

10. Qualsevol actuació d’ un mal ús dels dispositius mòbils es considerarà conducta 

contrària a la convivència en el centre. Les sancions per aquestes actuacions 

s’aplicaran segons allò que s’estableix en les normes d’ organització i funcionament de 

centre  i la normativa legal vigent. 

11. El centre podrà flexibilitzar aquest reglament si ho creu convenient.  

 

 

IMPORTANT!!! 

*L´article 18.1 de la Constitució cita com a fonaments els drets a l´honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Els pares 

han de saber que són responsables jurídics de les actuacions de llurs fills que lesionin els drets d´altri. 

 

 

   Compromís pedagògic: 

 

Jo ......................................................................................... amb DNI .............................. com a: 

          Alumne del centre i major d’edat  

          Pare/mare/tutor legal de l’alumne................................................................................. 

he llegit i sóc conscient d’ aquestes normes pel bon ús dels dispositius mòbils al centre fins 

aquí detallades i vetllaré pel seu acompliment durant la meva estada o la del meu fill/a al 

centre educatiu INS La Ferreria. 

 

A Montcada i Reixac, ........ de ................................... de ......................

NOM PARE/MARE/TUTOR/ALUMNE MAJOR EDAT: .................................................................. 

SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR/ALUMNE MAJOR EDAT 

x 

 


