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CARTA DE COMPROMÍS D’ÚS DELS MÒBILS 
 

Les persones sotasignants, Jaume Vergés Macario director de l’INS Collbató i           
................................................................................................................(nom i cognoms),   
.........................................................................................................(pare, mare , tutor, tutora) de      
l’alumne/a...................................................................................(noms i cognoms) reunits a la      
localitat de....................................(Collbató, El Bruc), amb data.........................................      
conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família i el centre educatiu               
signem aquesta carta de compromís d’utilització dels telèfons mòbils i d’altres aparells            
electrònics. 
 
COMPROMISOS      Per part del centre 

∙ Dins del Centre, no hi ha cap urgència que justifiqui la utilització del telèfon mòbil i                
d’altres aparells electrònics. La comunicació amb l’institut és fàcil i immediata i, en cas              
de necessitat imperiosa, que justifiqués la interrupció d’una classe la consergeria està            
plenament capacitada per fer-ho amb eficàcia i diligència. 

 
∙ Volem aconseguir un bon ambient de treball i de respecte entre totes les persones que               

diàriament convivim a l’institut, per aquest motiu us demanem que els vostres fills i/o              
filles no usin el mòbil i cap aparell d’aquest tipus mentre estan al centre (esbarjo               
inclòs). Cal portar el mòbil apagat, excepte si el professorat ho autoritza de forma              
explícita perquè considera que pot ser una eina útil per la seva classe i durant les                
sortides escolars per fer fotografies o vídeos educatius. 

 
∙ L’incompliment d’aquesta norma suposarà la retirada temporal de l’aparell, aquest es           

retornarà quan vosaltres (pare o mare o tutor/a legal), personalment, vingueu al centre a              
buscar-lo. Si l’alumne en ser-li requerit el mòbil es nega a lliurar-lo se’l sancionarà              
amb una expulsió directa d’un dia lectiu. 
 

∙ En qualsevol cas, les manques de respecte provocades per possibles enregistraments           
de sons i/o imatges seran sancionades de manera rigorosa (pèrdua del dret            
d’assistència a classe) i sotmeses a la legalitat vigent. 
 

∙ L’institut no es fa responsable en cap cas de la sostracció, pèrdua o deteriorament 
d’aquests aparells. 

 
COMPROMISOS     Per part de la família 

∙ Aceptar que en el cas de portar un mòbil o d’altres aparells electrònics al centre la seva                 
pèrdua o sostracció serà responsabilitat única de l'alumne/a i no del centre. 

∙ Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que            
afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 
 

I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu de l’ús del mòbil i d’altres                
aparells electrònics. 
 
El centre La família 
Signatura Signatura  
 
 
Collbató ___ de _________de 20__. 
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