
  

  

  

Normativa   d’ús   de   telèfons   mòbils   
Institut   Ernest   Lluch   i   Martín   
Nom   de   l’alumne:   

Curs   i   grup:   

  

  

Apreciades  famílies,  arran  de  l’aprovació  per  part  del  consell  escolar  de  l’actualització  de  les  NOFC  (Normes                  

d’Organització  i  Funcionament  de  Centre),   us  informem  de  la  normativa  que  regularà  l’ús  dels  telèfons                 

mòbils    a   l’institut   Ernest   Lluch   i   Martín.     

  

  

La   necessitat   d’aquesta   es   basa   en   trobar   un   punt   d’equilibri   entre:   

  

● l’ús   generalitzat   dels   telèfons   mòbils   entre   els   alumnes   de   l’institut.   

● els  beneficis  per  a  les  famílies  de  poder-se  comunicar  amb  l’alumne  abans  i  després  de  la  jornada                   

escolar.   

● Perjudicis  lleus,  greus  o  molt  greus  per  a  la  comunitat  educativa  (distraccions,  enregistraments  sense                

consentiment,   comentaris   en   xarxes   socials   contra   companys,   col·lapse   de   la   xarxa   WIFI   del   centre...)   

  

El  centre  entén  que   no  hi  ha  cap  urgència  que  justifiqui  la  utilització  del  telèfon  mòbil .  L’institut  disposa  de                     

telèfon  i  dos  conserges  amb  qui  agilitzar  qualsevol  tipus  d’informació  que  hagi  d’arribar  de  les  famílies  a  l’alumne                    

i   vice-versa.     

  

Ara  bé,   si  tot  i  això  consentiu  que  el  vostre  fill/a  porti  mòbil  o  qualsevol  altre  dispositiu  equivalent,   cal  que                      

ho   confirmeu   per   escrit    amb   l’afegit   que   trobareu   al   final   d’aquest   document.     

  

  

L’ús  de  dispositius  mòbil  al  centre  està  prohibit.  El  que  no  està  prohibit  és  la  tinència  del  dispositiu  sempre  i                      

quan     

1. estigui   completament   apagat   en   el   moment   que   l’alumne   entra   a   l’institut   i   

2. l’institut   tingui   constància   escrita   que   la   família   dóna   el   seu   consentiment.  
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Motivació   

Normativa   



  

  

  Cal   tenir   els   següents   aspectes   a   l’hora   de   gestionar   aquesta   norma:   

  

1. L’institut   no  es  fa  responsable  de  cap  desperfecte  o  robatori  que  pugui  haver  ocorregut  durant  l’horari                  

escolar.   No   hi   ha   compensacions   econòmiques   de   cap   tipus.   

2. La  normativa  que  regula  l’ús  del  mòbil   inclou  tots  els  espais  que  utilitzi  el  centre  sense  excepció                   

(vestidors,   pati,   pavelló   extern...)   

3. Les  famílies  dels  alumnes  (o  els  mateixos  alumnes  en  cas  de  ser  majors  d’edat)   han  de  conèixer                   

aquesta  normativa .  Per  aquest  efecte,  el  centre  repartirà  a  tots  els  alumnes  aquesta  normativa  en                 

començar  el  curs,  amb  un  espai  perquè  les  famílies  signin  el  consentiment  perquè  els  seus  fills  tinguin                   

el   telèfon   mòbil   sempre   i   quan   resti   totalment   apagat   durant   l’horari   del   centre.   

4. Qualsevol  professor  pot  demanar  a  qualsevol  alumne  la  comprovació  que  el  telèfon  que  porta  està                 

completament  apagat,   en  qualsevol  moment  i  en  qualsevol  espai  on  es  desenvolupin  activitats               

lectives   o   lúdiques ,   sigui   el   telèfon   de   la   seva   propietat   o   prestat   per   un   company.   

5. Cap  alumne  es  pot  negar  al  requeriment ,  tant  si  és  de  postobligatòria  com  d’ESO,  tant  si  és  major                    

d’edat   com   si   no.     

6. En  cas  que  el  telèfon  estigui  realment  apagat,  el  professor  torna  el  telèfon  a  l’alumne  sense  que  es                    

prodeixi  cap  amonestació.   Només  es  considera  “realment  apagat”  si  l’accés  a  qualsevol  aplicació               

necessita  que  el  dispositiu  hagi  d’iniciar  el  seu  sistema  operatiu .  No  es  considera  “realment                

apagat”  qualsevol  estat  que  permeti  accedir  a  les  aplicacions  de  manera  immediata  o  pràcticament                

immediata:   

a. Telèfon   actiu,   però   amb   pantalla   de   bloqueig   en   marxa.   

b. Telèfon   en   mode   avió.   

c. Telèfon   en   mode   rellotge   (es   pot   consultar   l’hora   sense   efectuar   cap   gest   o   pitjar   cap   botó).   

d. Qualsevol   altre   estat   equivalent.   

7. En  cas  que  el  telèfon  no  estigués  apagat,  el  professor  l’ha  de  portar  a  direcció  o  prefectura                   

d’estudis,  totalment  apagat  i  degudament  identificat  (nom  de  l’alumne,  curs  i  data).  Es  custodiarà                

en   un    armari   tancat   amb   clau .   

8. La  recollida  del  telèfon  mòbil  només  es  pot  fer  per  part  dels  familiars  de  l’alumne   (o  l’alumne                   

mateix  si  és  major  d’edat),   podent  delegar  aquesta  funció  en  majors  d’edat  prèviament  autoritzats .                

Es  considera  que  la  sanció  s’ha  complet  en  el  moment  de  la  recollida,  per  tant  no  es  procedeix  a  cap                      

altra  mesura  extraordinària  a  menys  que  hi  hagi  hagut  un  ús  maliciós  (enregistraments  fets  durant                 

l’horari   escolar,   distribució   d’imatges   ofensives,   comentaris   humiliants   en   xarxes   socials,    xuletes…).   

9. En  cas  d’ ús  de  telèfon  mòbil  sense  que  consti  consentiment  familiar ,  s’aplica  la  mateixa  normativa                 

amb  l’agreujant  que,  immediatament,   s’obre  expedient  disciplinari  i  expulsió  del  centre  per  un               

període  comprès  entre  2  i  5  dies  lectius ,  depenent  de  la  col·laboració  de  l’alumne  i  la  família,  sense                    

perjudici   de   l’aplicació   d’altres   mesures   disciplinars   derivades   del   mal   ús   del   telèfon   mòbil.   

10. El  professorat  que  vulgui  realitzar  alguna  activitat  pedagògica  amb  telèfons  mòbils  a  l’aula  ha  de  dir,  de                   

manera  clara  i  explícita,  a  partir  de  quin  moment  es  pot  utilitzar  el  mòbil  i  a  partir  de  quin  moment                      

l’activitat   ha   finalitzat.   
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En  _____________________________________,  amb  DNI/NIE:  __________________,  pare/mare/tutor  legal         

de   l’alumne   de   _____________________________________Curs_____      entenc   que,   

  

  1)   l’ ús   del   telèfon   mòbil    a   l’institut   per   part   de   l’alumnat   està   prohibit;   

 2)  el  centre  accepta  el   consentiment  familiar  per  tenir  telèfon  mòbil  sempre  i  quan  estigui  totalment                   

aturat .    

  

En   relació   a   aquest   últim   punt,   informo   que:   

  

☐  NO  DONO  EL  MEU  CONSENTIMENT  a  què  el  meu  fill/a  porti  telèfon  mòbil,  atenent-me  a  la                   

normativa   aquí   descrita.   

☐  DONO  EL  MEU  CONSENTIMENT  PARTICULAR  a  què  el  meu  fill/a  porti  telèfon  mòbil  al                 

centre,   atenent-me   a   la   normativa   aquí   descrita.   

  

Si  s’hagués  de  venir  a  recollir  el  mòbil  del  meu  fill/a  a  direcció  i,  per  motius  familiars  o  laborals,                     

no  pogués  fer-ho  jo  personalment,  autoritzo  en/na  _______________________________,  amb           

DNI/NIE   ________________,   major   d’edat   perquè   actuï   en   nom   meu.   

  

  

Lloc   i   data,   

  

  

  

Signatura:   
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Consentiment   familiar   


