
Com tots i totes sabeu les noves tecnologies han entrat a la societat de manera ràpida i 

massiva i les hem incorporat a la nostra 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 de l’alumnat. Però ensenyar el bon ús de les 

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

part del seu aprenentatge. 

Per aquest motiu, aquest curs introduïm un codi de colors amb els quals regularem 

l’ús dels mòbils al centre. 

 

 L’ús dels dispositius mòbils al centre s’ha de dur a terme tenint en compte tres principis: 

 

– La responsabilitat: un bon ús s’ha de fonamentar com a valor perquè realment tingui un 

valor pedagògic i no merament coercitiu o impositiu. L’alumne/a és, en últim terme, el qui 

decideix com i quan utilitza el mòbil i quines conseqüències té aquesta elecció. 

 – El respecte per l’entorn i els altres: s’ha d’afavorir en tot moment que es faci un ús 

respectuós pel que fa a l’ambient de treball i vetllar per no vulnerar el dret a la intimitat de les 

persones. 

 – L’adequació: la finalitat última és que l’alumnat aprengui a utilitzar de manera adequada 

aquests dispositius en les diferents situacions o activitats que es duguin a terme tant en 

l’entorn educatiu com fora d’ell. 

 

 Seguint aquests principis, la normativa sobre l’ús dels dispositiu mòbils al centre és la 

següent: 

  

CODI BLAU Espais amb activitat acadèmica (aules, laboratoris, 

tallers, gimnàs, pati, biblioteca,…) 

Només es pot utilitzar el mòbil amb l’autorització del professorat i 

sempre per a usos acadèmics. 

 

 

 

 

CODI VERMELL No es podrà usar el mòbil al pati, entrades i 

sortides de l’institut, fora de l’edifici (recinte educatiu), cantina, 

lavabos i a tot arreu on es trobi el cartell vermell.  



Recordem que 

 El mòbil ha d’estar en silenci o apagat dins l’edifici del centre. 

 

 A l’edifici el telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i 

activitats   acadèmiques, sempre que no s’hagi de fer servir a demanda de professors 

d’aula. 

 

 L’alumne sempre ha de vetllar per la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no 

es fa responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons 

mòbils dels alumnes. 

 

 L’alumnat no pot realitzar trucades. El centre posa a l’abast de l’alumnat el telèfon 

fix. 

 

 En cap cas es poden fer fotografies, vídeos o enregistraments de so dels 

companys/es o del professorat, sense un consentiment previ o per indicació 

expressa d’alguna activitat acadèmica. 

Aquesta norma passa per damunt de qualsevol codi, ja que vulnera el dret a la intimitat de 

les persones. L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta greu de disciplina. Si, a 

més, es detecta que l’alumne fa difusió de les fotografies es procedirà a l’obertura d’un 

expedient i, si procedeix, es farà la denúncia corresponent.  

 

En cas d’incompliment de la normativa: 

Qualsevol membre del professorat està autoritzat a agafar qualsevol aparell electrònic a 

l’alumne/a que els mostri en públic o en faci ús incorrecte. L’aparell es dipositarà a direcció. 

La primera vegada i segona vegada, un membre de l’equip directiu els retornarà 

DIVENDRES a l’hora del pati. El tercer cop l’aparell només es retornarà al vostre/a 

pare/mare/ tutor/tutora legal. 

 

Aquesta nova regulació es treballarà dimecres amb l’alumnat i al llarg de tot el curs perquè 

el nostre objectiu és educar en l’ús responsable de l’ús dels dispositius. 

 

Us demanem col·laboració i que a casa en parleu amb els vostres fills i filles. A les reunions 

de famílies d’inici de curs serà un dels punts que tractarem i serà un bon moment per 

compartir les inquietuds per part de les famílies i el professorat. 

 
 



 
 


