Ús responsable dels dispositius mòbils al centre
La utilització de telèfons intel·ligents en activitats acadèmiques requereix un codi de
conducta que potenciï la convivència en el centre i minimitzi els aspectes disruptius. Saber
utilitzar responsablement aquests dispositius forma part de la competència digital que els
alumnes han d’adquirir; han de desenvolupar pautes de comportament responsable, segur i
legal i, si s’escau, donar compte de les seves accions. En aquest sentit, la incorporació dels
dispositius mòbils als centres educatius comporta la necessitat de definir orientacions precises
sobre el seu bon ús, el qual pot ser diferenciat en funció de l’espai i del moment.
Les pautes d’ús responsable de dispositius mòbils que s’estableixin al centre queden
recollides documentalment, i han de ser conegudes pel alumnes i per les famílies. Tanmateix,
totes dues parts han de prendre el compromís d’acceptació d’aquestes pautes mitjançant la
signatura d’un document a l’efecte elaborat pel centre i que es donarà a conèixer durant el
començament de curs.
Els criteris per tractar l’ús dels dispositius mòbils al centre queden definits de la següent
manera:


El mòbil sempre ha d’estar en silenci.



Al centre, el telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i activitats
acadèmiques, i sempre que no s’hagi de fer servir per indicació del professorat.



Durant la realització dels exàmens, ha d’estar guardat a la motxilla.



Els alumnes no poden realitzar trucades. Amb tot, i per causa molt justificada,
el/la professor/a podrà autoritzar que se’n faci alguna excepcionalment.



L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot fer servir el dispositiu mòbil entre classes.
Contràriament, sí que poden utilitzar-lo els/les alumnes de 3r i 4t d’ESO i
Batxillerat durant aquestes estones de temps.



L’ús del mòbil està autoritzat per a tots els alumnes durant l’estona d’esbarjo.



L’alumne ha de vetllar per la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no es fa
responsable de les avaries, trencaments, pèrdues, furts o robatoris d’aquests
dispositius.



Si es fa ús del mòbil fora dels espais i moments indicats, s’informarà els pares per
escrit. Aquest avís estarà signat pel /per la professor/a. L’alumne/a el retornarà
signat pel pare, mare o tutor/a. En cas d’un tercer advertiment per escrit, es
convocaran l’alumne/a i els seus pares a una reunió per tractar el tema 1.

El/La professor/a que faci l’advertiment recollirà el full signat pel pares de l’alumne/a i el lliurarà al/a la tutor/a.
Aquest/a, quan tingui tres advertiments del/de la mateix/a alumne/a, convocarà la família per parlar-ne. Cap la
possibilitat que delegui en algun/a altre/a professor/a la convocatòria d’aquesta entrevista.
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 En cap cas es poden fer fotografies, vídeos o enregistraments de so dels/de les

companys/es o del professorat sense un consentiment previ o per indicació en
alguna activitat acadèmica. L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta
greu de disciplina, ja que vulnera el dret d’intimitat de les persones. I encara
més greu si l’alumne/a fa difusió dels enregistraments esmentats.

 El ciberassetjament mereix una especial atenció per la seva gravetat i

potencials conseqüències. A més de la reflexió del professorat amb l’alumnat
en el si del grup classe, es procedirà amb protocols d’actuació específics.

