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L’equip directiu i el professorat de l’institut El Cairat us recorden que al nostre 
centre els mòbils o altres dispositius han d’estar en silenci o apagats dins 
l’edifici del centre. També us fem saber que segons l’article 63 de les NOFC 
(Normes de Funcionament de 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 del professorat 
d’aula.  

 Està prohibit fer servir mòbils o aparells electrònics de lleure a l’aula. El centre 
no es farà responsable de la pèrdua o robatori d’aquests objectes. Per aquest 
mateix motiu, també cal que els propis alumnes evitin portar a l’institut objectes 
de valor si no són estrictament necessaris.  

  Si un professor veu un alumne fer-ne ús d’algun d’aquests aparells li cridarà 
l’atenció, li confiscarà i portarà l’aparell a prefectura d’estudis on quedarà 
dipositat durant una setmana. Són els pares els qui han de trucar al centre 
perquè es pugui retornar. 

 En les sortides es podrà utilitzar el mòbil exclusivament pels usos que determini 
el professorat, sempre que no interfereixi amb les activitats lectives.  

 Sempre que una família tingui necessitat de trucar al seu fill o filla pot fer-ho a 
través del telèfon del centre (937774012) i nosaltres en prendrem nota; en cas 
de ser necessari, s’avisarà immediatament a l’alumne de la incidència que 
s’hagi produït. Si qualsevol alumne té necessitat de parlar urgentment amb els 
seus pares s’adreçarà a consergeria i des d’allà el mateix conserge trucarà als 
seus pares perquè puguin parlar-ne. 

 Els alumnes no poden realitzar trucades. Excepcionalment, per causa 
justificada, el professor podrà autoritzar que l’alumne faci una trucada.  
 

 
Atentament, 
L’equip directiu 
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