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NORMES D’UTILITZACIÓ DE MÒBILS DINS EL CENTRE






No és permès l’ús de mòbils durant el temps de classe, ni dins l’aula ni fora d’ella.
Entenem per ús del mòbil : mantenir converses, fer fotos, enregistraments, escoltar
música amb i sense auriculars o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb
l’aparell.
Durant aquests períodes, el mòbil ha d’estar apagat o en silenci i sense vibració i
guardat a la taquilla o motxilla, mai a la taula o cadira ni a les butxaques
Tampoc es permet el seu ús si es surt excepcionalment de l’aula per anar al bany,
consergeria... o si es realitza alguna altra activitat dins o fora del centre (assistència a
conferències, teatre, concert.....).
Únicament es podrà utilitzar si el professor ho permet i sempre que sigui amb finalitat
educativa o per un motiu familiar degudament justificat i comunicat prèviament al
professor.

SANCIONS DERIVADES D’UN MAL ÚS DEL MÒBIL

-El tutor de cada grup explicarà a començament de curs aquestes normes, per tal que
tots els alumnes n’estiguin assabentats.
-La primera vegada que s’amonesti un alumne per aquesta raó, el professor durà el
mòbil de l’alumne a consergeria, on romandrà fins que algun dels pares el vinguin a
recollir i parlin amb algun membre de l’equip directiu.
-En cas de reincidència, es considerarà una falta greu que donarà lloc a una expulsió
d’un dia a la biblioteca, i igualment el mòbil romandrà a consergeria fins que els pares
puguin recollir-lo.
-En cas de tornar a reincidir, es considerarà una falta molt greu que donarà lloc a una
expulsió del centre durant un dia i el mòbil romandrà a consergeria fins que els pares
puguin recollir-lo.
-Si l’amonestació es produeix durant una activitat cultural fóra del centre, es
considerarà directament una falta molt greu i es sancionarà com a tal.

