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NORMATIVA DE L’ÚS DELS DISPOSITUS MÒBILS 
  

(Aquesta normativa es troba en els ACORDS de CLAUSTRE DE L’ESO I DE BATXILLERAT) 
 

• Els dispositius mòbils han d’estar tancats i apagats dintre de l’armariet durant tota la jornada 
escolar (també als patis i al menjador), tret del cas que un docent autoritzi el seu ús per dur a 
terme activitats pedagògiques. S’inclou aquesta restricció a la sortida de convivències i a les 
festes internes. 

 

• Es consideren mals usos dels dispositius mòbils:  

• Portar-los a sobre durant la jornada escolar. 

• Fer enregistraments i/o fotografies no autoritzats, etc.  

• Són usos especialment greus aquells que vulneren el dret de la imatge i llibertat de les 

persones que hi poden ser identificades; així com la seva intimitat i el ciberassetjament. 

 

En cas d’incompliment d’aquesta normativa o d’un mal ús del dispositiu mòbil, qualsevol docent o personal 

del PAS (Personal d’Administració i Serveis), procedirà de la següent forma:  

 

1.- S’avisarà a l’alumne/a que ha de deixar el mòbil a l’armariet a 1a hora del matí i se 

l’acompanyarà a guardar-lo.  

 

2.- En el cas que no ho faci, o bé a partir de la 2a hora del matí, el docent o personal del PAS 

confiscarà el dispositiu mòbil, i procedirà seguint les següents indicacions:  

  

a) El docent/personal del PAS en cap moment mirarà el contingut del dispositiu mòbil 

i li demanarà a l’alumne/a que el tanqui abans de lliurar-li.  

b) Aquesta persona serà la responsable de portar-lo a secretaria i posar-li un 

identificatiu amb el nom i cognoms de l’alumne/a i el grup classe.  

c) El dispositiu mòbil quedarà requisat a la secretaria del centre i posteriorment, 

caldrà informar al tutor/a de l’alumne/a el mateix dia.  

d) S’acorda que al finalitzar la jornada escolar, l’alumne/a haurà d’anar a secretaria a 

buscar-lo. 

e) Si el dispositiu mòbil es requisa a darrera hora de la jornada lectiva:  

 

• L’alumne/a entregarà el dispositiu mòbil al docent, que el custodiarà 

fins al final de la classe.  

• Quan finalitza la sessió, el/la docent li retorna el mòbil i notifica al 

tutor/a.  

• El/la docent comunicarà a secretaria la informació per tal que aquest 

fet quedi registrat.  

 

3.- Quan s’hagi requisat el dispositiu mòbil d’un alumne/a més de tres vegades, es procedirà de 

la següent manera:  

 

a) El tutor/a ha de comunicar a la família que el/la seu/seva fill/a no podrà venir al 

col·legi amb el mòbil durant 5 dies lectius.  

b) En cas d’incompliment de l’apartat anterior, el/la tutor/a requisa el dispositiu 

mòbil a l’alumne/a i truca a la família per tal de venir a recollir-lo. 


