
 

 

Carta a les famílies pel que fa a l’ús dels mòbils a l’institut 
Les noves tecnologies han entrat a la societat de manera ràpida i massiva. Els joves les  han incorporat a la seva 
vida de forma natural i majoritària. 

Des dels centres valorem molt aquestes tecnologies com a eines d'ús habitual  entenem que ja s'han fet 
indispensables en la vida dels nostres alumnes. Perd també creiem que forma part del seu procés d'aprenentatge el 
bon ús de les noves tecnologies, en particular dels telèfons mòbils. 

Els telèfons mòbils s'han convertit en un bon instrument tecnològic que els centres no rebutgem. La utilització 
pedagògica del mòbil com a càmera fotogràfica, com a eina de consulta o simplement com una tecnologia a 
conèixer ¡ estudiar, és habitual als centres de secundaria. Però l’ús no regulat del telèfon mòbil crea una sèrie de 
problemes als centres educatius. 

Problemes personals:  

 Hi ha alumnes amb pèrdua d'atenció a les classes per culpa de la utilització del mòbil.  

 A les hores lliures (pati, menjadors...) el mòbil suposa una pèrdua de sociabilitat entre l'alumnat, ¡ aquest 
és un valor que volem potenciar en els centres.  

 Les fotografies no desitjades ¡ els comentaris despectius o provocadors a les xarxes són font de bona part 
dels conflictes dins i fora dels centres. 

Problemes tècnics: 

 De saturació de les xarxes WIFI dels centres a causa de l'ús massiu dels telèfons mòbils. Això dificulta el 
desenvolupament de les classes ¡ el funcionament de tota la informàtica educativa. 

  A més, els centres ofereixen la possibilitat, en cas de necessitat, de fer i rebre trucades externes des del 
telèfon de la sala de guàrdies, per la qual cosa no cal utilitzar els mòbils. 

És per tot això que hem decidit d'organitzar i reglamentar l'ús del mòbil a l'institut. 

REGLAMENT 

1. Es prohibeix l'ús del mòbil dins del recinte del centre (exceptuant la franja horària 11.15h-11.40h) a tot 
l'alumnat , excepte amb autorització expressa del professorat per a usos didàctics. 

2. El mòbil no es pot fer present, ni visible, ni audible, encara que sigui per utilitzar alguna de les seves 
aplicacions. Cal apagar o silenciar el mòbil en entrar al centre. 

3. Si un alumne incompleix aquesta normativa, se li custodiarà el telèfon mòbil. Per retornar-li el mòbil caldrà 
una entrevista amb el pare, mare o tutor legal, en la qual se li recordarà la reglamentació ¡ es demanarà la 
seva col·laboració perquè no es repeteixi el fet. Igualment, es farà una reflexió i advertiment al propi alumne 
per part del tutor o la Junta Directiva. 

4. Qualsevol actuació d’un mal ús dels dispositius mòbils es considerarà conducta contrària a la convivència en el 
centre. Les sancions per aquestes actuacions s’aplicaran segons allò que s’estableix en les normes 
d’organització i funcionament de centre i la normativa legal vigent. 

5.  L’alumne sempre ha de vetllar per la integritat del seu dispositiu electrònic. El centre no es fa responsable de 
les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils dels alumnes. 

Nom de l'alumne  : ___________________________________________Curs:______________ 

El Sr/Sra  : ____________________________________________ pare/mare o tutor de l'alumne 

esmentat, ¡ amb DNI_______________________________ 

Estic assabentat del reglament que fa referència a l'ús dels mòbils a l' institut 

 

Signatura:                                                             Gavà,   a            de                                                      de   20  


