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Les noves tecnologies s’han incorporat a la societat de manera ràpida i massiva i hi són per romandre-hi.
Els joves, igual que els adults, les han assumit amb normalitat i formen part de la seva vida de forma
majoritària. Des dels centres escolars valorem positivament aquestes tecnologies com a eines d’ús
habitual, ja que som conscients que s’han fet indispensables en la vida dels nostres alumnes. A més, creiem
que el bon ús d’aquestes tecnologies forma part del seu procés d’aprenentatge. I de manera especial
incidim en els telèfons mòbils.
Els mòbils s’han convertit en un excel·lent instrument tecnològic, que, contràriament al que es podria
pensar, els centres no rebutgem en absolut. La utilització pedagògica del mòbil com a càmera fotogràfica,
com a font d’informació que cal saber filtrar o senzillament com una tecnologia a conèixer i estudiar, és
habitual als centres de secundària. L’únic criteri imprescindible és que se’n faci ús exclusivament a
requeriment del professor/a.
Malgrat tot, l’ús no regulat i indiscriminat del telèfon mòbil genera un seguit de problemes als centres
educatius.
Problemes personals:
• Pèrdua d’atenció a les classes per utilització indeguda del mòbil.
• Pèrdua de sociabilitat entre l’alumnat a les hores lliures (pati, menjadors, sortides...) quan precisament
aquest és un valor que creiem que cal potenciar en els centres.
• Publicació indeguda de fotografies (o vídeos) que vulneren el dret a la intimitat, amb els conseqüents
comentaris despectius o provocadors a les xarxes socials. Tot plegat, com és sabut, origina nombrosos
conflictes dins i fora dels centres, producte de la immediatesa del mitjà i la irreflexió de l’acte. I aquests
conflictes són perfectament evitables.
Problemes tècnics:
• Saturació de les xarxes WIFI dels centres a causa de l’ús generalitzat i innecessari dels telèfons mòbils,
cosa que dificulta el desenvolupament normal de les classes, així com el funcionament de tota la
informàtica educativa.
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Fet i debatut, fins i tot l’ús del mòbil com a telèfon és del tot sobrer, ja que els centres ofereixen la
possibilitat, en cas de necessitat, de fer i rebre trucades externes des del telèfon de consergeria.
Tot això ens ha dut a organitzar i reglamentar l’ús del mòbil a la nostra escola.

REGLAMENT
-Es prohibeix l’ús del mòbil dins del recinte escolar a tot l’alumnat, excepte amb autorització
expressa del professorat per a usos didàctics.
-El mòbil no es pot fer evident, ni s’ha de sentir, encara que sigui per utilitzar alguna de les seves
aplicacions. No cal consultar-hi l’hora. Cal apagar el mòbil en entrar a l’escola.
-Si un alumne incompleix aquesta normativa, se li custodiarà el telèfon mòbil fins a la 1:15, en cas
que la incidència es produeixi al matí, i fins a les 5, si passa a la tarda.
-L’alumne lliurarà el mòbil, degudament apagat, al professor/a, que al seu torn l’entregarà al cap
d’estudis o al director. Tots dos mantindran el dispositiu sota clau fins a l’hora en què calgui
retornar-lo.
- El tutor prendrà nota de la incidència per tal d’informar-ne als pares.
- En cas de reincidència, el telèfon estarà custodiat sota clau des de les 8 fins a la 1:15 i des de les 3
fins a les 5.
-El professorat haurà de donar exemple i adaptar l’ús del mòbil (o altres dispositius) a l’aula només
per ús pedagògic i de transmissió d’informació a les famílies.

El centre es compromet a divulgar i explicar aquest reglament:
- Des de principi de curs donant-lo a conèixer als alumnes en sessions de tutoria.

- Incloent-lo a la carta de compromís que les famílies signen en el moment de la matrícula.
- Recordant-lo a les reunions de pares i mares d’inici de curs.

