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S’entén per dispositiu mòbil de l’alumne el seu portàtil, telèfon mòbil o tauleta. El portàtil 

és una eina més d’ús diari a l’escola i cal que es porti sempre, en canvi el telèfon o la 

tauleta només quan algun professor ho demani expressament. El portàtil és necessari que 

el tinguin tots els alumnes per a poder seguir correctament els continguts acadèmics, el 

telèfon o tauleta no és obligatori, en el cas que algun professor el demani no cal comprar-

lo si no es té, es buscaran solucions. 

 
1- Només es poden fer servir quan el professor així ho indiqui i per a finalitats 

exclusivament educatives.  
2- No es poden fer servir en el temps lliure, entre classes, pati o estona del menjador 

si no es té l’aprovació directa d’un professor, tampoc fora l’horari lectiu. 
3- No es poden fer servir programes de missatgeria instantània tipus: Messenger, 

whatsapp, Skype, ni xarxes socials tipus: facebook, instagram, Snapchat, ni 
programes d’intercanvi d’arxius tipus: emule, azureus, bittorrent. Si algun d’aquests 
programes s’obren automàticament al iniciar l’ordinador cal desactivar-ho. 

4- No es pot jugar, ni veure sèries ni pel·lícules a l’escola. Es pot escoltar música 
sempre que es tingui el permís del professor.  

5- Està totalment prohibit utilitzar cap programa o lloc web per saltar el filtre de 
continguts d’internet que té l’escola. 

6- Està totalment prohibit portar o veure a l’escola cap imatge ni pel·lícula amb 
escenes eròtiques i/o pornogràfiques. 

7- Els professors poden demanar l’ordinador portàtil de l’alumne a comprovar que no 
tingui programes no permesos a l’escola en funcionament.  

8- Està prohibit fer fotografies o gravar vídeos a dins de l’escola sense el 
consentiment d’un professor. 

 
La infracció d’aquestes normes pot comportar les següent sancions: 
Ús inadequat de l’ordinador: 1 setmana sense poder fer servir l’ordinador a l’escola. Si és 
reincident 1 mes, 1 trimestre o la resta de curs. 
Ús no autoritzat de telèfon mòbil o tauleta: el dispositiu quedarà en dipòsit a la secretaria 
de l’escola a que els pares ho passin a buscar. En cap cas es tornarà abans que l’alumne 
hagi parlat en persona amb els seus pares sobre el motiu de la falta. 
La gravació d’imatges dins l’escola es regirà per les normes d’ordre i funcionament del 
centre. 
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