
 

ÚS DE DISPOSITIUS MÒBILS 

RECOMANACIONS DE BON ÚS I NORMATIVA 

 
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. 

Ensenyar el bon ús de les noves tecnologies i/o xarxes socials, i més particularment dels telèfons 

mòbils forma part de l’aprenentatge dels estudiants de secundària. L’ús inadequat del telèfon o 

dispositius mòbils als centres educatius crea una sèrie de problemes que vulneren aquest 

aprenentatge, com pèrdua d’atenció a les classes i problemes de tipus disciplinari. 

A l’INS de Lliçà apostem per educar als nostres 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 electrònics a 

l’institut. 

 
PRINCIPALS RECOMANACIONS: 

- Dins el centre no hi ha cap urgència que justifiqui la utilització del telèfon mòbil ja que la 

comunicació amb l’institut és fàcil i immediata. Quan un/a alumne/a ha de contactar amb la família, 

o viceversa, en hores escolars ha d’utilitzar el telèfon de consergeria. 

- És important que els nois i les noies vegin la importància de tenir cura de la pròpia imatge, 

no difonent imatges i informació susceptible de ser utilitzada, modificada, etc., alhora que ser 

respectuosos amb els companys, també a les xarxes socials. 

- Tot i que puntualment s’utilitzin els dispositius mòbils amb finalitats educatives, no serà 

mai imprescindible ni s’exigirà a cap alumne/a que l’hagi de portar; el professor/a oferirà 

alternatives. 

- No es podran carregar telèfons o altres dispositius mòbils a les aules, en cap cas. 

- El centre no es fa responsable de la pèrdua, desperfecte o robatori de cap dispositiu mòbil 

(telèfon mòbil, tauletes o similars), en cap cas. 

 
REGLAMENT NORMATIU: 

 
● L’ús dels dispositius mòbils, smartwatch i altres dispositius electrònics sense permís, està 

prohibit per a tot l’alumnat a tot el centre, aules, biblioteca, gimnàs, vestíbul, passadissos, i 

especialment a lavabos i vestuaris. Aquests dispositius hauran d’estar apagats o silenciats i 

guardats en lloc no visible. 



● Puntualment es permetrà la seva utilització, amb autorització expressa del professorat que 

es troba a l’aula, per a usos didàctics i/o finalitats pedagògiques. L’alumne s’ha de fer responsable 

del bon ús de l’aparell en aquestes circumstàncies. 

● Els dispositius mòbils tan sols es poden fer servir al pati i la cantina, única i exclusivament 

en horari no lectiu (hores del pati) 

● En aquestes zones on és permès l’ús del mòbil, igual que en la resta del recinte escolar, 

està totalment prohibit fer fotos, vídeos i enregistraments sonors. 

● Si un alumne incompleix la normativa, se li custodiarà el dispositiu mòbil a direcció fins que 

el vingui a retirar el pare / mare / tutor legal de l’alumne/a, si és menor d’edat, o el propi alumne/a 

si és major d’edat. S’haurà de dirigir al/la Cap d’Estudis, que demanarà la seva col·laboració i 

compromís per tal que no es repeteixi novament. Igualment es farà una reflexió i advertiment al 

propi alumne/a, que s’haurà de comprometre a no reincidir. 

● 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 del centre i la normativa legal vigent. 

● 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, pares i mares,... poden prendre les mesures legals oportunes 

en el cas que es vulneri els seus drets. 

 
 
 
 

COMPROMÍS PEDAGÒGIC: 
 
 

Jo, ......................................................................................, amb DNI ................................ , com a 

• Alumne/a del centre, i major d’edat. 

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

he llegit i sóc conscient d’aquestes recomanacions i 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 

a l’Institut de Lliçà 

 
 
 
 

Signatura, 
 
 
 
 

A Lliçà d’Amunt, ................ de ................................................ de 20....... 
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