
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

com bé saben, aquest curs, a l’Institut Puig Castellar ens hem proposat de treballar i reflexionar sobre l’ús 

dels dispositius mòbils del nostre alumnat. Tal com els vam informar el mes de setembre, vam posar en 

marxa una nova normativa d’ús de mòbils al centre en horari lectiu. A dia d’avui, la valoració està sent 

molt positiva. Així, s’estendrà fins a finals de curs i es mantindrà els cursos vinents.  

 

Aquest 2n trimestre encetem un projecte nou. L’hem anomenat DESMOBILITZA’T. 

Qui hi participa? 

Tot l’alumnat de 2n d’ESO. És un projecte grupal (no pas individual): cada classe hi participa com 

un equip. 

En què consisteix? 

Cada dimecres es comunicarà a la classe un repte setmanal. Els reptes consisteixen a aconseguir 

reduir el temps que els nostres alumnes inverteixen en l’ús del mòbil o en determinades aplicacions. 

No pretenem, en cap cas, controlar què fan els nostres alumnes amb el seu mòbil sinó fer-los 

reflexionar sobre el nombre d’hores que passen utilitzant-lo. 

Com es pot controlar el temps que passen utilitzant el mòbil? 

A través de l’aplicació QUANTUM, que registrarà les dades de cada dispositiu mòbil. El registre és 

individual; les dades enregistrades de cada alumne/a se sumaran a les dades dels altres companys 

i companyes de classe. Aquestes dades seran públiques i es penjaran al suro de cada aula de 2n 

d’ESO. Per poder instal·lar aquesta aplicació, demanem als alumnes de 2n d’ESO que dimecres 

29 de gener portin els seus mòbils a l'institut. 

Com a famílies, com poden estar-ne informats? 

Cada dimecres se’ls comunicarà el repte d’aquella setmana via iEduca. A la pàgina web de l’institut 

també hi trobaran tota la informació relativa al repte setmanal i les normes que els participants han 

d’acomplir. 

 

Per aquest motiu, els adjuntem l’autorització que permet la instal·lació de l’aplicació QUANTUM al mòbil 

del seu fill/a per tal que pugui participar en el projecte “DESMOBILITZA’T”. Cada alumne/a haurà lliurar 

l’autorització signada la setmana del 27 al 31 de gener. 

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració. 

Atentament, 

 

Coordinació d’ESO 

Comissió de Mòbils 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jo, _______________________________________, amb DNI ______________________, pare / mare / 

tutor/a legal de l’alumne/a __________________________________ del grup ____, autoritzo la 

instal·lació de l’aplicació QUANTUM al seu mòbil per tal que pugui participar en el projecte 

“DESMOBILITZA’T”. 

❏ SÍ autoritzo 

❏ NO autoritzo 

 

SIGNATURA   Data:  


