CAPÍTOL 4. Règim disciplinari de l’alumnat
Secció 4. Ús de dispositius mòbils particulars (telèfons, tauletes, rellotges
intel·ligents, …)
Normes generals
A l’escola no està permès l’ús dels dispositius mòbils particulars. En el cas que, per una situació
excepcional i molt justificada, algun alumne n’hagi de portar un, caldrà que els pares ho
comuniquin a direcció i que es comprometin per escrit a que els seus fills compliran estrictament
les següents normes:
1. El dispositiu ha d’estar sempre apagat i guardat durant tot l’horari escolar.
2. A les excursions i activitats fora del centre, no es pot utilitzar. Cal que recordem que durant les
sortides regeixen les mateixes normes que amb les activitats acadèmiques que es fan al centre.
3. L’alumne sempre ha de vetllar per la integritat del seu dispositiu. El centre no es fa responsable
de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels dispositius de l’alumnat.
4. Està estrictament prohibit que l’alumnat realitzi o rebi trucades o missatgesl en horari escolar.
En cas de necessitat o urgència, l’alumnat sempre pot demanar de fer servir el telèfon de l’escola
per comunicar-se amb les famílies. Igualment, les famílies poden utilitzar el telèfon de l’escola
per comunicar qualsevol urgència imprevista als alumnes a través de la consergeria.
5. En cap cas no es poden fer fotografies, vídeos ni enregistraments de veu dels companys o del
professorat.

Mesures correctores
- Si un alumne mostra el dispositiu mòbil en públic el professor el confiscarà i el portarà a
direcció. Es trucarà a la família perquè vingui a recollir-lo.
- En cas que l’alumne es negui a entregar-lo al professor es considerarà una falta molt greu i
s’aplicarà la normativa corresponent.
- Si un alumne mostra per segona vegada el dispositiul i/o l’utilitza per fer o rebre una trucada, a
banda de confiscar-lo s’enviarà una carta a les famílies comunicant els fets. El dispositiu no
s’entregarà a la família fins al cap d’una setmana.
- En cas que el dispositiu mòbil s’utilitzi per fer fotos, gravacions de vídeo o d’àudio es
considerarà una falta molt greu de disciplina i es convocarà la comissió de convivència del consell
escolar que decidirà la sanció que se li aplicarà seguint la normativa establerta. Si, a més, es
detecta que l’alumne ha fet difusió de les fotografies es procedirà a l'obertura d'un expedient
disciplinari.

