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NORMATIVA SOBRE L’ÚS DEL TELÈFON MÒBIL A L’INSTITUT

Les noves tecnologies han esdevingut eines d’ús habitual  i  s’han fet  indispensables en la  vida de tots  i  totes.
Tanmateix hem observat que l’alumnat s’ha fet massa dependent del telèfon mòbil i hem decidit regular-ne el seu ús
dintre del centre.

A l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia només es pot utilitzar el mòbil amb l’autorització del professorat i sempre per
a usos acadèmics. No es podrà usar el mòbil al pati, entrades i sortides de l’institut, cantina, lavabos i a tot arreu on
es trobi el cartell vermell.

  El mòbil ha d’estar en silenci o apagat dins l’edifici del centre.
  A l’edifici el telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i

activitats acadèmiques, a excepció de quan s’hagi de fer servir a demanda del
professorat d’aula.

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

  L’alumnat no pot realitzar trucades. El centre posa a l’abast de l’alumnat
el telèfon fix.

  En cap cas es poden fer fotografies, vídeos o enregistraments de so dels
companys/es o del professorat, sense un consentiment previ o per indicació
expressa d’alguna activitat acadèmica.

L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta greu de disciplina. Si, a
més, es detecta que l’alumne/a fa difusió de les fotografies, es podrà procedir

a l’obertura d’un expedient i, si escau, es farà la denúncia corresponent.

En cas d’incompliment de la normativa, qualsevol membre del professorat està autoritzat a confiscar el telèfon
mòbil a l’alumne/a que el mostri en públic o en faci ús incorrecte. L’aparell es dipositarà a la Secretaria del centre
dins d’un sobre amb el nom, el curs i la data, es trucarà a la família i se’ls comunicarà que podran recollir el telèfon
en horari de Secretaria. L’alumne/a apagarà el mòbil en el moment del dipòsit.  Per tal de tenir un registre, el
professorat tramitarà un full groc sense càstig a la tarda.

Aquesta nova regulació va entrar en vigor el maig de 2019 i en aquest curs 2022-2023 es realitzaran les accions 
següents:

-es faran campanyes de conscienciació a través de xerrades i tallers d’internet segura
-se senyalitzaran els espais amb el rètol vermell 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Maria Rosa Ena Vidal
Directora Sant Joan Despí, 1 de setembre 2022
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