
 
 

   
 

NORMATIVA D’ÚS DEL MÒBIL I DELS DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 

(Aprovada el 20/07/2022 en Consell Escolar) 

Estimades famílies. 

Des de l’IES Districte Marítim ens hem proposat que tot l’alumnat acudisca al nostre centre 

amb la tranquil·litat de no ser gravat, fotografiat o veure’s implicat en conflictes vinculats amb l’ús 

incorrecte dels telèfons mòbils que, en ocasions, poden derivar en delictes i denúncies. 

Malauradament, en els últims temps han augmentat els casos de: 

• Realització de fotografies i vídeos dins del centre 

• Ús del telèfon per a accedir a pàgines web no educatives i accedir a les xarxes socials en classe 

i durant l’esplai. 

• Ús del telèfon mòbil per a copiar durant els exàmens o fotografiar-los, sent documents 

acadèmics de caràcter oficial. 

• Problemes d’assetjament en què el mòbil està present. 

• Ús inadequat del mòbil durant les classes ignorant el treball que s’hi realitza. 

Tot això comporta problemes de convivència i conflictes entre els membres de la comunitat 

educativa que, en alguns casos, són greus. En conseqüència, considerem convenient reconduir 

aquesta situació sobre l’ús i abús del mòbil i contribuir a la creació d’un clima propici per a 

l’aprenentatge i l’estudi. A més, ens agradaria que el descans en l’esplai no girés al voltant d’aquests 

aparells sinó que potenciara la comunicació, les relacions personals i fomentara la participació en el 

projecte de “Patis divertits, patis inclusius” que ja tenim en marxa. 

Hem de tindre present que hem de fer complir la normativa vigent: la Llei de Protecció de Dades i el 

Decret 39/2008 sobre la convivència en els centres docents, que en el seu article 35, tipifica com a 

conducta contrària a les normes de convivència en el centre educatiu: 

m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les activitats que 

es realitzen en el centre educatiu.  

n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança-

aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu. 

I estableix les corresponents mesures correctores en l’article 36: 

d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança-

aprenentatge, utilitzats de manera reiterada durant les activitats que es realitzen al centre educatiu. Es 

retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l’alumne o 

de l’alumna. En cas que l’alumne o l’alumna siga major d’edat, se li tornarà una vegada finalitzada la 

jornada lectiva. No obstant això, l’ús d’aparells electrònics en el centre docent es podrà prohibir sempre 

que no siguen necessaris per a dur a terme les tasques docents. 

Per tot això, hem actualitzat la NORMATIVA sobre l’ús del mòbil i dispositius electrònics en el nostre 

Reglament de Règim Interior (RRI) que compta amb l’aprovació del Consell Escolar. 

NORMA GENERAL: L'ús i l’exhibició del telèfon mòbil està prohibit al centre.  

EXCEPCIONS: com a eina educativa quan el professorat així ho demane i en situacions extraordinàries 

quan el docent ho considere pertinent. 



 
 

   
 

PROCEDIMENT DAVANT L’ÚS INDEGUT O EXHIBICIÓ DEL TELÈFON MÒBIL 

1. El professorat quan detecte l’ús o l’exhibició del mòbil al centre procedirà de la següent forma: 

a) Si està en classe, li demanarà el mòbil i li demanarà que l’apague a la persona infractora. El 

guardarà en un sobre tancat amb les dades de l’alumne/a i el portarà a prefectura d’estudis 

on s’hi custodiarà. El professor/a avisarà a la família per la Webfamília. 

 

b) Si no està a classe, el professorat prendrà la informació necessària, guardarà el mòbil en un 

sobre amb les dades de l’alumne/a i el deixarà a prefectura d’estudis on s’hi custodiarà. 

Prefectura d’estudis s’encarregarà d’avisar a la família. 

 
2. Negar-se a entregar el mòbil i adoptar una postura d’enfrontament es considerarà una falta greu. 

S’aplicaran de forma immediata les mesures correctores que es consideren convenients amb la 

possibilitat d’obertura d’un expedient disciplinari. 

 
3. El mòbil s’hi recollirà de vesprada per part de la família. S’anotarà en el full de registre qui ha 

recollit el mòbil, la data, l’hora i es farà signar a eixa persona. En cas que l’alumne/a siga major 
d’edat, se li tornarà una vegada finalitzada la jornada lectiva. 

 
4. Quan l’alumnat siga reincident (3 vegades) se li obrirà un expedient disciplinari. 

 
OBSERVACIONS: 

1. Si un professor/a té previst realitzar una activitat a l’aula amb el mòbil, ho comunicarà amb 

antelació a les famílies de l’alumnat per la WebFamília. No obstant això, cap activitat suposarà 

l’obligatorietat de portar-lo ni implicarà reducció de nota. 

2. Recordem que el centre no es fa responsable de la pèrdua, robatori, trencament o qualsevol 

altre contratemps que puga patir el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic. 

3. La normativa és aplicable a telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i altres dispositius 

electrònics. 

ÚS EDUCATIU DEL TELÈFON MÒBIL 

Des del centre, cada curs, s’hi treballa l’ús correcte dels telèfons mòbils i els riscos que deriven d’un 

ús inadequat en l’adolescència. Realitzem activitats des de la tutoria i comptem amb activitats i tallers 

a càrrec de la Policia Nacional i l’Ajuntament. També s’han organitzat activitats adreçades a les famílies 

sobre aquesta temàtica. 

Continuarem proposant noves activitats durant aquest curs però necessitem el suport de les famílies 

per a tractar aquest tema des de casa i ensenyar als nostres adolescents a utilitzar correctament 

aquests dispositius: 

• Utilitza el telèfon del centre: 961 206 200 per a comunicar-te amb el teu fill/a en cas 

d’urgència. A vegades, les converses de WhatsApp i/o telefòniques que han generat un 

conflicte han esta fetes a l’alumnat per la pròpia família. 

• Com a mare, pare, tutor/a aprén sobre els riscos que pot portar Internet (ciberbullying, 

addicció al mòbil, sexting, publicació de dades privades...) 



 
 

   
 

• Ensenya’ls a ser pacients: pot ser el missatge que volia enviar durant la jornada escolar podia 

esperar 

• Controla l’ús d’aplicacions, sobretot de les xarxes socials. 

• Els grups de classe de WhatsApp són, a vegades, l’origen de greus conflictes: han d’utilitzar-

se correctament, des del punt de vista acadèmic i de relacions socials basades en el respecte. 

• Anima’l a portar rellotge. Consultar el mòbil per a veure l’hora no és un ús necessari. 

• Estudiar els apunts al mòbil no és la millor manera d’aprendre. Imprimeix-los. 

• Durant el temps d’estudi a casa, demana-li que no tinga el mòbil aprop ja que és font de 

distraccions.  

• Controla el temps d’ús a la nit. És important descansar. 

• Si detectes algun vídeo o fotografia realitzada al nostre centre, comunica-ho telefònicament: 

961 206 200  o bé per correu electrònic: 46015708@edu.gva.es 

 

La col·laboració de tots i totes és fonamental per aconseguir una bona convivència. 

Moltes gràcies per endavant. 
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