
 Normativa general d’ús dels dispositius mòbils 

 Les  noves  tecnologies  i,  en  especial,  l’ús  dels  dispositius  mòbils,  són  una  realitat  molt 
 estesa socialment. 

 La  normativa  educativa  configura  com  element  clau  la  capacitat  d’integrar  de  manera 
 ordenada  i  sensata  les  tecnologies  digitals  en  les  activitats  d’ensenyament-aprenentatge  i 
 estableix  que,  durant  l’educació  secundària  obligatòria,  s’ha  de  desenvolupar  en  el  nivell 
 adequat  les  competències  necessàries  per  a  l’ús  de  les  tecnologies  (Competència 
 digital). 

 Algunes  de  les  competències  que  ha  d’assolir  l’alumnat  estan  relacionades  amb  l’ús 
 correcte  i  eficaç  dels  dispositius  mòbils  (telèfons,  portàtils,...),  internet  i  les  xarxes 
 socials. 

 Des  del  nostre  centre  es  comprèn  aquesta  realitat,  de  fet  les  noves  tecnologies  són  una 
 eina  de  treball  cada  vegada  més  present  a  les  aules,  però  és  evident  que  també  es 
 detecten alguns problemes relacionats amb el seu mal ús: 

 -  una disminució important de les relacions directes entre ells, 
 -  una creixent dependència envers les tecnologies, 
 -  els  perills  que  suposa  el  fet  de  fer  i  publicar  fotografies  o  gravacions  d’àudio  i 

 vídeo,  comentaris  despectius  i  provocadors  a  les  xarxes  socials,  que  poden 
 acabar  configurant  un  entorn  d’assetjament  amb  les  seves  conseqüències 
 personals i legals, 

 -  el  mal  ús  dels  mòbils  o  d’ordinadors,  és  als  darrers  anys,  un  dels  principals 
 motius d’incidències entre l’alumnat. 

 Així  doncs,  ensenyar  el  bon  ús  de  les  noves  tecnologies  i/o  xarxes  socials  forma  part  de 
 l’aprenentatge del nostre alumnat, en el qual esperam la col·laboració de les famílies. 

 L’ús  dels  dispositius  mòbils  i  dispositius  informàtics  al  centre  s’ha  de  dur  a  terme  tenint 
 en compte els següents principis: 

 -  La  responsabilitat  :  se  n’ha  de  fomentar  un  bon  ús  i  l’alumnat  ha  de  tenir  clar  que  és  ell 
 o  ella,  en  últim  terme,  qui  decideix  com  els  utilitza  i  quines  conseqüències  pot  tenir 
 aquesta elecció. 

 -  El  respecte  per  l’entorn  i  els  altres  :  s’ha  d’afavorir  en  tot  moment  que  se’n  faci  un  ús 
 respectuós,  tant  pel  que  fa  a  la  preservació  de  l’ambient  de  treball,  com  per  la  no 
 vulneració del dret a la privacitat, intimitat i la imatge de les persones. 
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 -  L’adequació  :  la  finalitat  última  és  que  l’alumnat  aprengui  a  utilitzar  de  manera 
 adequada  aquests  dispositius,  en  les  diferents  situacions  o  activitats  que  es  duguin  a 
 terme en qualsevol context, tant si és l’entorn educatiu com un altre. 

 És  important  saber  que  el  Decret  121/2010,  de  10  de  desembre,  pel  qual  s'estableixen 
 els  drets  i  els  deures  dels  alumnes  i  les  normes  de  convivència  als  centres  no 
 universitaris  sostinguts  amb  fons  públics  de  les  Illes  Balears  explicita  que  l’àmbit 
 d’aplicació  del  ROF  no  només  es  limita  al  recinte  escolar  i  les  activitats 
 complementàries  i  extraescolars,  sinó  també  a  les  actuacions  d’un  alumne  que,  encara 
 que  es  facin  fora  del  recinte  escolar,  estiguin  directament  relacionades  amb  la  vida 
 escolar i afectin els seus companys/es o altres membres de la comunitat educativa. 

 Cal  recordar  també  que  l'article  84  de  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de 
 protecció de dades personals i garantia dels drets digitals  indica que: 

 1.  Els  pares,  mares,  tutors,  curadors  o  representants  legals  han  de  procurar  que  els 
 menors  d’edat  facin  un  ús  equilibrat  i  responsable  dels  dispositius  digitals  i  dels  serveis 
 de  la  societat  de  la  informació  a  fi  de  garantir  el  desenvolupament  adequat  de  la  seva 
 personalitat i de preservar la seva dignitat i els seus drets fonamentals. 

 2.  La  utilització  o  difusió  d’imatges  o  informació  personal  de  menors  a  les  xarxes 
 socials  i  serveis  de  la  societat  de  la  informació  equivalents  que  puguin  implicar  una 
 intromissió  il·legítima  en  els  seus  drets  fonamentals  determina  la  intervenció  del 
 Ministeri  Fiscal,  que  ha  d’instar  les  mesures  cautelars  i  de  protecció  que  preveu  la  Llei 
 orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 

 Per  poder  garantir  el  compliment  de  la  Protecció  de  dades  establerta  i  gestionar  futures 
 problemàtiques  derivades  de  l’ús  de  dispositius  mòbils  i  aplicacions,  es  farà  servir  de 
 referència  la  Guia  para  centros  educativos  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de 
 Datos, les seves actualitzacions o altres documents oficials semblants. 

 Aquesta extracte del ROF fa referència als següents apartats: 

 -  Normativa aplicable segons el Reglament d’organització i funcionament del 
 centre (ROF) 

 -  Utilització dels Chromebooks de l’alumnat ( dispositius personals) 
 -  Normativa d’utilització dels carretons compartits de Chromebooks 
 -  Normes d’utilització dels telèfons mòbils al centre 
 -  Utilització de grups de WhatsApp de classe 

 Aprovació:  Claustre de professorat: 22/02/21  Consell escolar: 03/03/21 
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https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-C.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_OsD5bTD0VJFZk0EKySW8oGn_cb-zKC9


 Normativa aplicable segons el 

 Reglament d’organització i funcionament del centre (ROF) 

 El  ROF  del  centre  estableix  diferents  aspectes  relacionats  amb  la  utilització  de 
 dispositius mòbils (tant d’ús compartit com personal) que s’han de tenir en compte: 

 ❖  L’ús indegut d’aparells electrònics. 
 ➢  Per  exemple,  estar  realitzant  una  activitat  diferent  de  la  indicada  pel 

 professorat.  En  aquest  cas,  el  professorat  podrà  retirar  l’ordinador  ja  que  se’n 
 fa un ús no adequat. 

 ❖  La falta reiterada d’acudir a classe sense el material necessari (Chromebook) 
 ➢  Per  exemple,  no  dur  l'ordinador  a  classe,  no  dur-l’ho  carregat  o  no  dur  el 

 carregador. 
 ❖  El  fet  de  causar  danys  a  les  instal·lacions  del  centre  o  al  material  d’aquest  o  de 

 membres de la comunitat educativa. 
 ➢  Per  exemple,  fer  malbé  un  ordinador  d’ús  compartit  (carretons  o  préstec),  de  la 

 sala d’informàtica, de l’aula o l’ordinador d’un company. 
 ❖  El  fet  de  copiar  o  facilitar  que  altres  alumnes  copiïn  en  exàmens,  proves  o 

 exercicis  que  hagin  de  servir  per  qualificar,  o  fer  servir  durant  la  seva  execució 
 materials o aparells no autoritzats  . 

 ➢  Per exemple, 
 ■  Emprar  el  mòbil  o  l’ordinador  sense  que  s’hagi  indicat  expressament  pel 

 professorat. 
 ■  Accedir  a  aplicacions,  pestanyes  o  programari  no  autoritzat  durant  la 

 realització de la prova o tasca avaluable. 
 ■  Utilitzar  rellotges  digitals  o  altres  dispositius  que  permetin  obtenir 

 informació per resoldre la tasca desenvolupada. 
 ❖  L’ús  indegut  d’aparells  electrònics  amb  la  finalitat  de  pertorbar  la  vida  acadèmica 

 i  l’enregistrament,  la  publicitat  o  la  difusió,  a  través  de  qualsevol  mitjà  o  suport, 
 de  continguts  que  afectin  l’honor,  la  intimitat  o  la  pròpia  imatge  de  qualsevol 
 membre  de  la  comunitat  educativa  o  que  entrin  en  conflicte  amb  els  trets 
 d’identitat del centre. 

 ➢  Per  exemple,  la  realització  de  fotografies  i  vídeos  dins  del  centre  està 
 totalment  prohibida  sempre  que  no  sigui  per  motius  educatius  i  s’hagi  indicat 
 expressament  pel  professorat.  Més  greu  encara  serà  la  utilització  d’aquestes 
 imatges a les xarxes socials. 

 ❖  Els  danys  greus  causats  a  locals,  materials  o  documents  del  centre  o  a  béns 
 d’altres membres de la comunitat educativa, així com la sostracció d’aquests. 

 ➢  Per  exemple,  la  utilització  de  documents  físics  o  digitals  d’altres  membres  de 
 la comunitat educativa. 
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 ❖  La  suplantació  de  personalitat,  que  a  més  a  més  pot  ser  denunciable  per  la  via 
 penal. 

 ➢  Per  exemple,  la  utilització  de  contrasenyes  d’altres  persones  per  accedir  als 
 seus comptes acadèmics o personals. 

 ❖  La  falsificació,  sostracció  o  modificació  de  documents  acadèmics,  tant  en  suport 
 escrit com digital. 

 ➢  Per exemple: 
 ■  Accedir  als  comptes  (correu,  classroom,  moodle…)  d’altres  persones  per 

 accedir i/o utilitzar documentació acadèmica. 
 ■  Esborrar  documents  avaluables  del  Drive  propietat  de  l’alumnat.  En  cas  de 

 no disposar del document en el termini establert, la qualificació serà un 0. 
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 Utilització dels Chromebooks de l’alumnat ( dispositius personals) 

 Per  començar  cal  recordar  que  l’ordinador,  al  centre,  és  una  eina  de  treball  i  que  és  el 
 professorat qui decideix el que s’ha de fer en cada moment. 

 1.  Els  portàtils  i  els  carregadors  han  d’estar  ben  identificats  amb  un  adhesiu  on  hi 

 consti el nom i el curs. 

 2.  Els  ordinadors  han  d’arribar  al  centre  amb  la  bateria  ben  carregada,  només 

 s'endollen a l’aula en situacions puntuals. 

 3.  L’ordinador  s’utilitzarà  o  no  en  funció  del  que  diu  el  professorat  a  l’inici  de  la 

 classe.  L’alumnat  l’ha  de  tenir  a  mà,  però  no  l’ha  d’emprar  fins  que  ho  indiqui  el 

 professor/a. 

 4.  En  horari  escolar,  els  ordinadors  són  d’ús  exclusivament  acadèmic  i  en  cap  cas 

 es  faran  tasques  diferents  amb  l’ordinador  de  les  que  indiqui  el  professorat.  Per 

 tant,  no  es  pot  escoltar  música,  veure  fotos,  entrar  a  portals  no  educatius, 

 xatejar,  utilitzar  aplicacions  online  de  joc,  fer  descàrregues,  etc.  Només  si  el 

 professor/a ho diu expressament podem fer una excepció a aquesta norma. 

 5.  Juntament  amb  el  portàtil  s’han  de  portar  auriculars,  tot  i  que  tan  sols  es  podran 

 fer  servir  quan  el  professorat  ho  demani.  És  recomanable  l’ús  d’un  ratolí  i  d’una 

 funda per protegir l’ordinador dels cops. 

 6.  És  convenient  tancar  la  pantalla  de  l’ordinador  en  els  canvis  de  classe.  S’han 

 d’evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments. 

 7.  Almanco  una  vegada  al  dia  (al  final  del  període  lectiu)  s’ha  de  tancar  la  sessió  i 

 reiniciar  l’ordinador  per  garantir  el  correcte  funcionament  de  totes  les 

 aplicacions. 
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 Normes d’utilització dels telèfons mòbils al centre 

 Encara  que  dins  del  centre  no  hi  ha  cap  situació  que  obligui  a  la  utilització  del  telèfon  mòbil  ,  si 
 les  famílies  necessiten  que  el  seu  fill  o  la  seva  filla  porti  el  telèfon  mòbil  al  centre,  cal  que 
 l’alumnat  sigui  conscient  en  tot  moment  de  la  normativa  reguladora  que  el  professorat  es 
 compromet a fer respectar. 

 1.  El telèfon mòbil ha d’estar sempre apagat dins del centre  . 

 2.  El  telèfon  mòbil  s’ha  de  dur  guardat  durant  tot  l’horari  acadèmic  .  Cal  insistir  que  NO  es 

 pot  fer  servir  el  telèfon  mòbil  en  els  canvis  de  classe  o  quan  es  transita  pels  passadissos  o, 

 fins i tot, durant el temps de pati. 

 3.  A  les  sortides  complementàries  i  extraescolars,  no  es  podrà  utilitzar  el  mòbil  excepte  per 

 aquells  usos  que  determini  el  professorat.  Cal  que  recordem  que  durant  les  sortides 

 regeixen les mateixes normes que amb les activitats acadèmiques que es fan al centre. 

 4.  L’alumnat  sempre  ha  de  vetllar  per  la  integritat  del  seu  telèfon  mòbil.  El  centre  no  es  fa 

 responsable  de  les  avaries,  trencament,  pèrdues,  furts  o  robatoris  dels  telèfons  mòbils  de 

 l'alumnat. 

 5.  El  sol  fet  de  tenir  el  mòbil  encès  i  disponible  durant  la  realització  d'una  activitat 

 d’avaluació  pot implicar la finalització de la prova. 

 6.  Està  prohibit  que  l’alumnat  realitzi  o  rebi  trucades  o  missatges  amb  el  telèfon  mòbil  en 

 horari  lectiu.  En  cas  de  necessitat  o  urgència,  l’alumnat  sempre  pot  demanar  per  fer  servir  el 

 telèfon  del  centre  per  a  comunicar-se  amb  les  famílies,  o  avisar  prèviament  al  professorat  si 

 està  esperant  una  telefonada  important.  Igualment,  les  famílies  poden  utilitzar  el  telèfon  del 

 centre per comunicar qualsevol urgència imprevista als seus fills o filles. 

 7.  En  cap  cas  no  es  poden  fer  fotografies,  vídeos  ni  enregistraments  de  so  dels 

 companys/es  o  del  professorat,  sense  un  consentiment  previ  del  professorat  o  per  indicació 

 expressa d'alguna activitat acadèmica. 

 8.  A  la  primera  hora  de  classe  a  l’aula-grup,  s’obrira  l’armari  per  deixar  els  mòbils  de 

 l’alumnat. El professorat s’ha d’assegurar que l’armari està tancat fins les 14.05. 
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 Normativa específica d’ús de les sessions no presencials (Meet) 

 ●  L’assistència  als  Meet  és  obligatòria,  i  s’ha  de  produir  en  les  mateixes  condicions  i 
 normativa d’una classe presencial (puntualitat, vestimenta…) 

 ●  En cas de no assistir a la sessió es posarà la falta d’assistència al Gestib. 
 ●  Les  videoconferències  Meet  programades  amb  els  grups  en  temps  lectiu  són  per  a 

 ús exclusiu del l’alumnat d’aquest grup i el seu professorat. 
 ●  És  necessari  que  l’alumnat  estigui  inscrit  als  Classrooms  de  cada  matèria,  es 

 connecti  als  Meets  i  dugui  a  terme  les  tasques  encomanades  per  als  dies  de  no 
 presencialitat al centre. 

 ●  La  càmera  s’ha  de  mantenir  encesa,  mostrant  la  cara  en  tot  moment.  Eventualment, 
 en  el  cas  d’al·legar  problemes  tècnics  per  a  una  correcta  connexió,  s’haurà  de 
 justificar aquesta situació per part de la família. 

 ●  Els  alumnes  que  vulguin  intervenir  durant  el  Meet,  han  d’acostumar-se  a  demanar  la 
 paraula primer. 

 ●  No es poden fer enregistraments de les reunions sense permís. 
 ●  Les  tasques  encomanades  per  als  dies  no  presencials  formen  part  de  l’activitat  de 

 l’alumne,  i  no  s’han  de  confondre  amb  el  temps  destinat  als  deures  o  l’estudi 
 d’horabaixa. 

 Conductes contràries a les normes de convivència 

 ●  No connectar-se als Meet acordats a cada matèria sense un motiu que ho justifiqui. 
 ●  No complir amb les normes específiques d’ús de Meets. 
 ●  Aprofitar els elements de comunicació per a perjudicar de manera conscient una 

 classe. 
 ●  Convidar una persona al Meet sense permís. 

 Conductes greument perjudicials 

 ●  Enregistrar una reunió sense permís. 
 ●  Difondre imatges o enregistraments sense autorització prèvia. 
 ●  La reiteració de conductes contràries a les normes de convivència. 
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 Utilització de grups de WhatsApp de classe 

 D’entrada  indicar  que  el  professorat  del  centre  no  crea  ni  impulsa  la  creació  d'aquests 
 grups  informals  de  comunicació  entre  l’alumnat,  és  una  decisió  del  grup  d’alumnes 
 d’una classe i són ells i elles qui el gestionen. 
 Els  grups  de  Whatsapps  creats  entre  els  membres  de  la  classe  són  totalment  voluntaris 
 i  han de servir per compartir informació i comunicar-se en temes escolars. 
 L’objectiu  principal  és  vincular-se  de  manera  saludable  i  amb  respecte  envers  tots  els 
 companys  i  companyes  que  hi  participen.  Això  només  serà  possible  si  el  grup  es 
 gestiona  bé  i  els  membres  que  el  configuren  compleixen  amb  una  sèrie  de  normes 
 bàsiques de comunicació i respecte. 

 Per aquest motiu, abans de crear un grup, és important tenir clars una sèrie de normes: 

 1.  El  grup  ha  de  respondre  als  interessos  de  tots  els  membres  ,  i  s’han  de  prioritzar 
 els  relacionats  amb  continguts  escolars  (demanar  deures,  recordar  dates 
 d’exàmens, resoldre dubtes dels companys i companyes…). 

 2.  Els  grups  de  Whatsapp  no  són  el  lloc  per  resoldre  conflictes  personals  .  És  millor 
 fer-ho en privat. 

 3.  Sempre  que  s'ha  d’expressar  una  opinió,  s’ha  de  fer  de  forma  correcta  i 
 respectuosa  . 

 4.  S’ha  de  cuidar  la  pròpia  privacitat  i  la  dels  altres.  No  es  poden  enviar  imatges 
 compromeses  d’un  mateix  o  d’una  altra  persona;  a  més  s’ha  de  tenir  present  que 
 enviar informació aliena pot ser motiu de delicte*. 

 5.  Com  a  grup  de  relació  escolar,  s'ha  de  fer  servir  el  sentit  comú  i  evitar  enviar 
 missatges  que no es refereixin a aquest tema tals  com memes, acudits, vídeos… 

 6.  El  fet  d’enviar  informació  amb  missatges,  imatges,  vídeos,  stickers…  amb 
 continguts  sexistes,  violents  i/o  humiliants  també  pot  ser  motiu  d’aplicació  del 
 reglament  de  funcionament  del  centre,  ja  que  pot  vulnerar  el  dret  dels 
 companys/es  a  la  seva  educació.  La  reiteració  en  aquest  tipus  de  comportament 
 pot arribar a ser objecte d’aplicació del protocol d’assetjament o bullying. 

 *Difondre  imatges,  informació  o  gravacions  que  afecten  el  dret  a  l'honor  d'una  altra  persona  o  que  suposin  una 
 intromissió  en  la  seva  intimitat  pot  donar  peu  a  iniciar  les  actuacions  legals  pertinents  per  tal  de  garantir  la 
 integritat personal i de la resta de la comunitat escolar. 
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