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Les noves tecnologies han entrat a la societat de manera ràpida i massiva. Els joves 
les han incorporat a la seva vida de forma natural i majoritària. Des dels centres 
educatius es valoren molt aquestes tecnologies com a eines d’ús habitual i s’entén que 
s’han fet indispensables en la vida dels alumnes. Però ensenyar el bon ús de les 
noves tecnologies, en particular dels telèfons mòbils, també forma part del seu 
aprenentatge. 
 
L’ús no regulat del telèfon mòbil als centres crea una sèrie de problemes, personals i 
tècnics. Entre els problemes personals, hi ha pèrdua d’atenció, pèrdua de sociabilitat i 
el perill que suposa fer i publicar fotografies no desitjades i comentaris despectius o 
provocadors a les xarxes socials. Entre els problemes tècnics, hi ha la saturació de les 
xarxes WIFI dels centres a causa de l’ús massiu dels telèfons mòbils. 
 
La comissió creada per impulsar un programa d’educació digital als centres de la ciutat 
i a les famílies va proposar l’elaboració d’una normativa única d’us dels mòbils a tots 
els centres. Un cop elaborada, la Comissió de Millora de la Qualitat del CEM ha valorat 
aquesta normativa, annexa a la proposta, i s’aprova:  
 
 
1 “Recomanar a tots els centres d’educació secundària de la ciutat l’aplicació de la 
normativa única sobre l’ús dels mòbils als centres, divulgar-la i explicar-la a l’alumnat i 
a les famílies, i procurar complementar la mesura amb alguns dels recursos educatius 
a l’abast dels centres educatius que hi ha disponibles a la ciutat. 
 
 
2. Traslladar aquest acord a tots els centres d’educació secundària de la ciutat”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NORMATIVA PER A L’ÚS DELS MÒBILS ALS CENTRES D’EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA  

 

Les noves tecnologies han entrat a la societat de manera ràpida i massiva. Els joves 

les han incorporat a la seva vida de forma natural i majoritària. 

 

Des dels centres valorem molt aquestes tecnologies com a eines d’ús habitual i 

entenem que ja s’han fet indispensables en la vida dels nostres alumnes. Però també 

creiem que forma part del seu procés d’aprenentatge el bon ús de les noves 

tecnologies, en particular dels telèfons mòbils. 

 

Els telèfons mòbils s’han convertit en un bon instrument tecnològic, que els centres no 

rebutgem. La utilització pedagògica del mòbil com a càmera fotogràfica, com a eina de 

consulta o simplement com una tecnologia a conèixer i estudiar, és habitual als centres 

de secundària. Però l’ús no regulat del telèfon mòbil crea una sèrie de problemes als 

centres educatius. 

 

Problemes personals:  

• Hi ha alumnes amb pèrdua d’atenció a les classes per utilització del mòbil. 

• A les hores lliures (pati, menjadors...) el mòbil suposa una pèrdua de sociabilitat 

entre l’alumnat, i aquest és un valor que volem potenciar en els centres. 

• Les fotografies no desitjades i els comentaris despectius o provocadors a les 

xarxes són font d’una bona part dels conflictes dins i fora dels centres.  

 

Problemes tècnics: 

• De saturació de les xarxes WIFI dels centres a causa de l’ús massiu dels telèfons 

mòbils. Això dificulta el desenvolupament de les classes i el funcionament de tota 

la informàtica educativa. 

• A més, els centres ofereixen la possibilitat, en cas de necessitat, de fer i rebre 

trucades externes des del telèfon de consergeria, per la qual cosa no cal utilitzar 

els mòbils. 

 

És per tot això que hem decidit organitzar i reglamentar l’ús del mòbil a l’institut. 

 



REGLAMENT 

 

-Es prohibeix l’ús del mòbil dins del recinte del centre a tot l’alumnat, excepte amb 

autorització expressa del professorat per a usos didàctics. 

 

-El mòbil no es pot fer present, ni visible ni audible, encara que sigui per utilitzar alguna 

de les seves aplicacions. Cal apagar el mòbil en entrar al centre. 

 

-Sí un alumne incompleix aquesta normativa, se li custodiarà el telèfon mòbil durant un 

període de temps d’entre 2 i 5 dies (a criteri de cada centre). Recomanem que 

l’alumne retiri la tarja del mòbil per evitar problemes de confidencialitat de dades. 

 

-Per retornar-li el mòbil caldrà una entrevista, personal o per telèfon, amb la família, en 

la qual se li explicarà la reglamentació i es demanarà la seva col·laboració perquè no 

es repeteixi el fet. Igualment es farà una reflexió i advertiment al propi alumne per part 

del tutor o la Junta Directiva. 

 

-Si hi hagués reincidència, augmentarà el nombre de dies de retenció: des d’un mes 

fins a final de curs si hi hagués multireincidència. 

 

-Els centres podran flexibilitzar aquest reglament, per tal d’adaptar-lo als 

ensenyaments postobligatoris, amb alt percentatge d’alumnes majors d’edat. 

 

 

El centre es compromet a divulgar i explicar aquest reglament: 

 

- Des de principi de curs es donarà a conèixer als alumnes en sessions de tutoria. 

 

- Aquest reglament figurarà a la carta de compromís que les famílies signen en el 

moment de la matrícula. 

 

- Es recordarà i comentarà a les reunions de pares i mares d’inici de curs. 

 

Igualment, el centre oferirà formació a l’alumnat, famílies i professorat sobre el bon ús 

de les noves tecnologies, comptant amb el suport de les diferents institucions de la 

ciutat. 

 


