
Benvolgudes famílies: 

Dijous passat 7 d'abril, el Consell Escolar de l'institut va aprovar per unanimitat 

l'actualització del Reglament de Règim Interior (RRI). Aquest document, que estarà a la 

seua disposició en la web del centre, contempla algunes modificacions de singular 

importància. Una d'elles, que suposa un canvi significatiu en els hàbits de gran part del 

nostre alumnat, és el de la utilització dels telèfons mòbils a l'interior de l'edifici (aules, 

passadissos, lavabos, etc.). 

Com arreplega el RRI, en el seu article 5.3, del Títol IV, “Queda totalment prohibit l'ús 

de telèfons mòbils o d'altres dispositius electrònics en l'aula, on solament es permetrà un 

ús regulat amb l'autorització expressa del professorat que estiga a càrrec del grup i, 

únicament, quan considere que la seua utilització en aqueix moment afavoreix el procés 

d'ensenyament-aprenentatge. Queda així mateix prohibit l'ús del telèfon mòbil o un altre 

dispositiu electrònic en qualsevol espai i dependència interior del centre (passadissos, 

vestíbul, annex, etc.)”. 

Així doncs, la modificació estreba que a partir d'ara estarà totalment prohibit l'ús del 

telèfon mòbil, també, en dependències interiors de centre. 

Aquesta mesura intenta corregir l'ús inadequat dels telèfons mòbils i d'altres dispositius 

electrònics que part del nostre alumnat fa i que s'ha convertit, en ocasions, en una addicció 

i, com és comprensible, en un problema que necessita ser solucionat. A partir del dilluns 

2 de maig començarem a aplicar les mesures contemplades en el RRI, si bé, referent al 

mal ús del telèfon mòbil, hem establit un termini transitori de dues setmanes, fins al 16 

de maig, en el qual intentarem que el nostre alumnat interioritze aquesta norma i la 

complisca. A partir d'aqueix dia, si persisteix aqueix mal ús, s'aplicaran les sancions que 

estableix el Decret de Convivència i el nostre RRI.  

És per açò pel que els demanem a vostès que ens ajuden a conscienciar als seus fills i 

filles que el telèfon mòbil, a partir de la data indicada, solament podrà ser utilitzat per 

l'alumnat en l'exterior dels edificis i no en classe. En qualsevol cas, segueix estant 

prohibida la presa d'imatges i la seua difusió en xarxes socials. 

Gràcies per la seua col·laboració. 

Direcció. 


