
  NORMES SOBRE UTILITZACIÓ DEL MÒBIL I ALTRES APARELLS 
ELECTRÒNICS A L’INSTITUT. 
 
A l’Institut Maestrat, considerem  que un bon ambient de treball i de 
respecte entre totes les persones que hi convivim és imprescindible per al 
desenvolupament de la tasca diària.  
 
Les noves tecnologies i, en especial, l’ús dels dispositius mòbils, són una 
realitat molt estesa socialment. Tots i totes (professorat famílies i alumnat) 
les han incorporat a la seua vida de forma natural i majoritària. Des de l’IES 
Maestrat ho tenim present.  
Totes les nostres classes disposen d’una connexió wifi que ens permet 
utilitzar les múltiples eines educatives que ofereix la xarxa. Tanmateix, 
també es detecten alguns greus problemes relacionats amb el mal ús de la 
tecnologia, això provoca conflictes de convivència entre els membres de la 
comunitat educativa. 
 
NORMATIVA DE L’ÚS DELS MÒBILS 
 
Si les famílies accepten que el seu fill/a porte el telèfon mòbil cal que 
l’alumnat sigue conscient en tot moment de la normativa reguladora que el 
professorat es compromet a fer respectar. 

1- El telèfon mòbil ha d’estar apagat dins del centre, sempre que no 
s’haja de fer servir amb una finalitat pedagògica, avalada per la 
demanda del professorat d’aula. 

2- El telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i activitats 
acadèmiques, sempre que no s’haja  de fer servir amb una finalitat 
pedagògica, a demanda del professorat d’aula. Cal insistir que NO es 
pot mirar, consultar o fer servir el telèfon mòbil en els canvis de 
classe o els canvis d’aula o quan es transita pels passadissos en 
l’horari escolar o l’hora del pati. 

3- A les extraescolars, no es podrà utilitzar el mòbil excepte previ avís 
del professorat i amb un consentiment signat per les famílies. Cal 
recordar que les normes per a les activitats extraescolars són les 
mateixes que les del centre. 

4- L’alumnat sempre ha de vetllar per la integritat del seu telèfon 
mòbil. El centre no es fa responsable de les avaries, trencament, 
pèrdues o furts dels mòbils 

5- Està estricatment prohibit que l’alumnat realitze o reba trucades o 
whassaps amb mòbil en horari lectiu. 



6- L’article 18.1 de la Constitució cita com a drets fonamentals a 
l’honor , a la intimitat, i a pròpia imatge, per tant, no es poden fer 
fotografies, vídeos ni enregistraments de so dels companys o del 
professorat, sense consentiment del professorat per la realització 
d’alguna activitat acadèmica. 

 
PROTOCOL EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA 
 
En cas d’ús no autoritzat o ús incorrecte en un moment autoritzat:  

1- Qualsevol membre del professorat , si un alumne mostra el dispositiu 
mòbil en públic en un moment no autoritzat, o en fa un ús incorrecte 
en algun moment el professor/a li demanarà el mòbil i li posarà un 
full d’amonestacions. 

2- El professor/a deixarà el mòbil a consergeria i l’aparell es guardarà 
dins d’un sobre tancat amb el nom de l’alumne/a. 

3- El professor/a cridarà al pare o mare per tal de que en un termini de 
4 dies passe per Direcció del Centre per agarrar el mòbil. 

 
 
Finalment, es recorda als pares i mares que la manera que tenen de 
contactar amb els fills/es en horari escolar és mitjançant el telèfon del 
centre. 
Evidentment, la formació acadèmica de l’alumnat és responsabilitat del 
personal del centre, però l’educació dels alumnes és de tots. 
 
La direcció 
 
 
 
 
En/na ____________________________________, com a pare/mare o 

tutor de l’alumne/a ________________________________, estic 

assabentat/da de la normativa sobre la utilització dels aparells electrònics 

a l’institut. 

 

Sant Mateu, .........de ................................2020 

 

Signatura pare/mare o representant legal 

DNI núm...................................... 



 
 
 
 


