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NORMATIVA MÒBILS
Vivim en una societat immersa en les tecnologies i les xarxes socials i a l'Institut Puig Castellar volem
educar els nostres alumnes a fer-ne un bon ús. Considerem que una de les principals preocupacions dels
alumnes és el mòbil: molts d’ells el treuen a les classes o als passadissos i no poden prescindir-ne a l’hora
d’esbarjo. Per a molts dels nostres alumnes, aquesta dependència els suposa un dèficit d’atenció, a banda
d’altres problemes de conducta, com ara l’angoixa o l’agressivitat. A més a més, l’abús de les tecnologies i les
xarxes socials acaba repercutint negativament en el rendiment acadèmic. A mesura que els dispositius
mòbils han anat prenent més protagonisme en la nostra quotidianitat, malgrat les Normes d’Organització i
Funcionament del Centre inclouen la prohibició de l’ús del mòbil dintre de l´edifici, l’alumnat no en feia cas
i, molt sovint, aquesta situació suposava conflictes entre professors i alumnes i també entre els alumnes.
És per tot plegat que al Puig Castellar hem organitzat i reglamentat l’ús del mòbil i/o dispositius a l’institut.
Per això conscienciem els nostres alumnes sobre l’enorme benefici que representa el bon ús de les
tecnologies i les xarxes socials.
Què ens proposem?
Com a norma general, tal com dicten les NOFC i tal com va aprovar en el seu moment el Consell Escolar, no
es permet l’ús ni l’exhibició de dispositius mòbils dintre l’edifici: ni a les aules, ni a la biblioteca, ni al
gimnàs, ni als tallers, ni als laboratoris, ni a la sala d’actes, ni als passadissos. Només se’n permet l’ús a la
cantina i al pati (en hores d’esbarjo). Cada professor té l’última paraula sobre com s’ha d’utilitzar el mòbil
durant la seva classe.
Des del primer dia de curs, a l’institut, entren en vigor les pautes d’actuació següents:

1) A l’ESO, a cada aula del grup-tutoria, hi ha instal·lats uns armaris (amb cadenat) on els alumnes desen
els mòbils. En arribar a l’aula, a primera hora, cada alumne/a hi deixa el seu mòbil i el recull a última
hora. Els altres espais comuns que poden ocupar els alumnes a 1a o 6a hora (l’aula de Música, la de
Visual i Plàstica, la d’Idiomes, els tallers, el gimnàs i els laboratoris, etc.) disposen d’una caixa per tal de
desar-hi els mòbils mentre s’estigui fent classe.
2) A Batxillerat i a Cicles Formatius, l’alumnat ha de tenir clar que DINS L’EDIFICI NO ES PERMET
NI L’EXHIBICIÓ NI LA UTILITZACIÓ DEL MÒBIL O AURICULARS. Els dispositius mòbils han d'estar
apagats, no es poden utilitzar a l'aula –durant les classes i al canvi de classe–, als passadissos, al
vestíbul, a la biblioteca, a la sala d'actes, al gimnàs ni al pati durant les classes d'Educació física. A
classe, tan sols si el professor o la professora hi dona el seu consentiment, se’n permetrà l’ús.
3) En hores de guàrdia queda prohibit l’ús del mòbil, tant per l’ESO com per Batxillerat.

4) Cada professor té la potestat de decidir com s’empra el mòbil durant la seva classe, si és que ho creu
necessari. Si el/la professor/a necessita que els alumnes portin el mòbil a l’institut, els avisarà amb
antelació.

5) L’ús dels mòbils està regulat per codis de colors, que s’han penjat en tots els espais del centre. Cada
espai del centre mostra clarament un rètol indicador amb la pauta d’actuació específica en aquell espai:
a. COLOR VERMELL: UTILITZACIÓ I EXHIBICIÓ PROHIBIDES. Indica que es prohibeix l’ús
dels dispositius mòbils a tot l’alumnat, excepte amb autorització expressa del professorat que es
troba a l’aula per a usos didàctics i/o finalitats pedagògiques.
b. COLOR TARONJA: UTILITZACIÓ I EXHIBICIÓ LIMITADES. Es poden utilitzar els
dispositius mòbils per connectar-se a Internet i enviar missatges. Es podrà escoltar música
sempre que es faci de manera respectuosa (volum baix i sense molestar). Aquesta activitat no ha
de suposar arribar tard a l’aula o que el professor hagi d’avisar un alumne per entrar a l’aula.
Recordem que per llei, sense drets d’imatge, està totalment prohibit fer fotos, vídeos
o enregistraments sonors.
6) A la sala d’actes, no es podrà fer servir cap dispositiu mòbil durant les activitats acadèmiques que s’hi
puguin realitzar (xerrades, conferències, tallers, etc.). Tan sols se’n permetrà la utilització durant els
festivals si així ho decideix la Coordinació pedagògica.
7) A les sortides, excursions i activitats fora del centre, només es permetrà l’ús limitat i responsable
de dispositius mòbils quan ho aprovi la Coordinació pedagògica i sempre que aquest fet no interfereixi
inapropiadament en l’activitat.

8) L’alumnat només podrà fer servir els dispositius mòbils quan ho autoritzi expressament el
professor o la professora que es troba a l'aula o espai corresponent perquè ho considera
necessari per a usos didàctics i/o finalitats pedagògiques.

9) PROTOCOL DE CONFISCACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS
En cas d’incompliment de la normativa s’aplicaran les següents mesures correctores:
1. La 1a vegada que es retiri el mòbil a un/a alumne/a, se li confiscarà fins a última hora, la família
rebrà la notificació a l’iEduca i l’alumne/a podrà passar per Prefectura a recollir-lo en acabar la
jornada acadèmica.
2. La 2a vegada –durant el curs– que es retiri el mòbil a un/a alumne/a, se li confiscarà, la família
rebrà la notificació a l’iEduca i també se li comunicarà telefònicament que poden passar a recollir-lo
a Prefectura a partir de les 15h.
3. La 3a vegada –durant el curs– que es retiri el mòbil a un/a alumne/a, se li confiscarà, la família
rebrà la notificació a l’iEduca, també se li comunicarà telefònicament que poden passar a recollir-lo
a Prefectura a partir de les 8:00 del matí de l’endemà i, a més, hi haurà una sanció reparadora dins
l’institut i en horari lectiu.
4. La 4a vegada –durant el curs– que es retiri el mòbil a un/a alumne/a, se li confiscarà i la família
rebrà la notificació a l’iEduca. S’expulsarà l’alumne/a un dia a casa. Es comunicarà telefònicament a
la família que poden passar a recollir el mòbil a Prefectura a partir de les 8:00 del matí de l’endemà.

5. La 5a vegada –durant el curs– que es retiri el mòbil a un/a alumne/a, se li confiscarà i la família
rebrà la notificació a l’iEduca. També se’ls comunicarà telefònicament que poden passar a recollir el
mòbil a Prefectura a partir de les 8:00 del matí de l’endemà. Com a conseqüència de l’incompliment
greu de la normativa, s’obrirà un expedient a l’alumne/a.
En cap cas l'alumnat no pot negar-se a lliurar el mòbil. Si l'alumne/a es nega a lliurar el
mòbil, es posarà en marxa la disciplina ordinària (tant a l'aula com al passadís): s’avisarà un/a
professor/a de guàrdia que vingui a buscar l'alumne/a, se l’expulsarà de l’aula (es notificarà a
l’iEduca), se li confiscarà el dispositiu i es derivarà al coordinador de convivència. Si es nega a
entregar el dispositiu al professor/a de guàrdia, s'avisarà l'equip directiu i es trucarà a casa dient
que es fa una expulsió cap a casa d'1 dia (depenent de l'existència d'anteriors sancions).
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