
PROTOCOL PER GESTIONAR L’ÚS DEL TELÈFON MÒBIL A
L’ESCOLA O SORTIDES ESCOLARS

1. L'ús de dispositius mòbils al centre s'integra a la normativa de convivència
recollida a les NOFC i a la carta de compromís educatiu.

2. L'ús de dispositius mòbils ha d'afavorir la responsabilitat de l'alumnat i
potenciar les activitats al servei de l'aprenentatge. S'exclouen tots els usos que
les interfereixen o en redueixen el seu potencial.

3. L'ús de dispositius mòbils d'acord amb aquesta normativa és una
responsabilitat de l'alumnat i de les seves famílies.

4. Usos permesos: aquells que comporten la consulta, edició, processament o
comunicació de documentació textual, sonora o visual, vinculats directament a
les activitats d'aprenentatge, realitzats en els diversos espais del centre amb
l'autorització del professorat, durant les sessions de classe.
Llocs: aules, biblioteca, laboratoris o tallers en horari lectiu.

A les sortides escolars només es podrà utilitzar el telèfon mòbil quan el
professorat del centre ho autoritzi.

5. Usos prohibits:

- L'ús de dispositius mòbils en les activitats escolars i d'avaluació, sense
l'autorització expressa del professorat.
- L’ús de dispositius mòbils en espais no autoritzats. Revesteix especial gravetat
l’ús del mòbil als vestuaris i les dutxes de l’escola.
- L’ús de dispositius mòbils dins la franja de menjador.

En cap cas es poden fer fotografies, vídeos o enregistraments de so dels
companys o del professorat, sense un consentiment previ o per indicació
d'alguna activitat acadèmica. Constitueix una falta especialment greu la
difusió de fotografies, vídeos o reproduccions sonores que puguin
atemptar contra la  intimitat de les persones.

6. Les infraccions a la normativa d'ús dels dispositius mòbils es consideren, pel
que fa a l'aplicació del règim sancionador previst a les NOFC, com a faltes que
atempten greument o molt greument contra la convivència en el centre.
L’incompliment d’aquestes normes, que suposaria una vulneració del dret a la
intimitat de les persones, serà sancionat d’acord amb el previst a la Llei
d’Educació de Catalunya i les NOFC del centre en relació a les faltes greument
perjudicials per a la convivència en el centre, podent.
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En cas d’apreciar-se indicis d’il·lícit penal es procedirà a la denúncia
corresponent davant les autoritats policials.

7. El dispositiu mòbil, en accedir l'alumnat al centre educatiu, ha d'estar
completament apagat, sense cap tipus de connexió o servei en funcionament.
Això inclou totes les notificacions del diversos serveis que incorpora, inclosos
els  de rellotge i alarma.

8. L’alumnat 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.

9. L'alumnat no pot realitzar trucades de veu des del seu telèfon mòbil.
Excepcionalment, per causa molt justificada, el professorat podrà autoritzar que
l’alumne faci una trucada.

* La regulació relativa a l’ús de dispositius mòbils es fa extensible a qualsevol
aparell capaç de reproduir i/o gravar imatge i/o so, incloent tauletes, ordinadors
portàtils, càmeres de vídeo, rellotges, telèfons intel·ligents, PDAs, agendes
electròniques, MP3, MP4, consoles portàtils o qualsevol altre dispositiu.

Protocol d’actuació en cas d’incompliment

● Qualsevol membre del professorat, en cas que un/a alumne/a mostri el
dispositiu mòbil en públic o de forma clarament  visible demanarà a l'alumne
que li entregui el mòbil .

● El/la professor/a lliurarà l’aparell tan aviat com sigui possible a Direcció, qui el
guardarà al despatx de direcció o a secretaría

● Si és la primera vegada, la família podrà recollir el dispositiu en acabar  la
jornada lectiva.

● En cas que l’alumne/a torni a fer ús del mòbil una segona vegada, serà la
direcció del centre qui decideixi què fer amb el mòbil, existint la possibilitat de
retenir el mòbil a l’escola durant un període de temps no superior a una
setmana i serà motiu de sanció per infracció de les mesures de convivència en
el centre, d’acord amb el previst a les normes d’organització i funcionament del
centre educatiu.

● Si un alumne es nega a dipositar el mòbil, el professorat n’informarà la
direcció. Aquesta actuació es considerarà una conducta greument perjudicial
contra la convivència en el centre i serà objecte de sanció, d’acord amb el
previst a la Llei  d’Educació de Catalunya i les NOFC del centre educatiu.

● Fer fotografies, vídeos o enregistraments de so de qualsevol membre de la
comunitat, en horari escolar i sense un consentiment previ, es considerarà una
conducta greument perjudicial contra la convivència en el centre i serà
objecte de sanció, d’acord amb el previst a la Llei d’Educació de Catalunya i les
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NOFC  del centre educatiu.
Si, a més, es detecta que l’alumne fa difusió de les fotografies, vídeos o
qualsevol altre enregistrament, es considerarà una falta especialment greu, al
comportar una vulneració del dret a la intimitat i privacitat de les persones.
Aquesta actuació serà sancionada com una falta molt greu, d’acord amb el
previst a la Llei  d’Educació de Catalunya i les NOFC del centre educatiu.

● Qualsevol membre del personal del centre podrà intervenir en cas que un/a
alumne/a faci fotografies, vídeos o enregistraments de so a algun altre membre
de la comunitat educativa. En aquest cas es portarà l’alumne/a davant de
direcció i es demanarà a l'alumne que mostri les imatges o vídeos gravats
amb el dispositiu mòbil. Posteriorment se li demanarà que l’apagui i l’entregui
a direcció. La direcció del centre comunicarà els fets a la família de l’alumne i
iniciarà les actuacions disciplinàries que consideri pertinents, ateses les
circumstàncies i  d’acord amb el previst a la LEC i les NOFC.

En cas d’apreciar-se qualsevol tipus d’il·lícit penal la direcció del centre es
posarà en contacte amb la policia de proximitat per a que es puguin iniciar les
actuacions  policials que corresponguin.

Conclusió

La finalitat d'aquestes mesures no és una altra que la de contribuir al bon ús
dels dispositius mòbils i evitar els riscos derivats del seu mal ús, així com per a
preservar el dret a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge de la resta
d'alumnat i del personal del centre educatiu.

La normativa educativa de prevenció de l'assetjament en els centres educatius
obliga els centres educatius a preveure, detectar, impedir i comunicar o
denunciar qualsevol signe d'assetjament del que tingui coneixement en relació
als seus alumnes/as.
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