
Carta de compromís pedagògic per un bon ús de dispositius 

electrònics i utilització de les xarxes 

A l’actualitat vivim en una societat en què les tecnologies han adquirit una importància 

cabdal al dia a dia, tant en l’àmbit laboral com en el personal. A les escoles i instituts 

aquest fenomen s’ha traduït en un ús generalitzat i cada vegada més precoç d’aparells 

tecnològics (mòbil, tauleta, ordinador...). 

Al nostre centre educatiu som conscients d’aquesta realitat. De fet, les tecnologies s’han 

convertit en instruments imprescindibles en algunes aules o matèries. Disposem de 

connexió WIFI a tot el centre, la qual cosa ens permet gaudir de les diverses eines 

educatives que la xarxa ens ofereix. 

Tanmateix, les tecnologies també presenten aspectes nocius que no podem obviar, 

principalment associades als dispositius mòbils. Parlem, en primer lloc, de la publicació 

de fotografies, vídeos, àudios o comentaris desagradables o provocadors a les xarxes 

socials, alguns dels quals poden desembocar en situacions d’assetjament escolar. En 

aquest cas, les famílies han de tenir clar que, com que els seus fills i filles són menors, 

són aquestes les responsables legals i jurídiques de les actuacions dels seus fills/es 

quan lesionen els drets dels altres pel que fa a l’honor, la intimitat i el dret a la pròpia 

imatge. 

En segon lloc, des del claustre hem observat que, quan un dispositiu electrònic apareix 

en una activitat, ja sigui escolar o no, l’alumnat demostra una dependència alarmant 

vers aquest i, de manera conscient o inconscient, perden la possibilitat d’establir 

relacions directes entre ells i elles. Aprofitem per recordar que des de diversos sectors 

vinculats a l’àmbit de la salut s’està alertant que l’ús abusiu i inadequat de dispositius 

mòbils en l’adolescència està directament relacionat amb els efectes negatius sobre el 

desenvolupament de l’autocontrol, l’abstracció, la gestió del temps, la capacitat de 

concentració i l’atenció. En aquest sentit es tractarà el tema en profunditat a tutoria. 

Finalment, també hem detectat que l’ús inadequat de dispositius electrònics ha 

esdevingut un motiu recurrent de conflictes entre companys i amb el professorat, cosa 

que ha comportat un gran nombre de sancions disciplinàries. 

Per tant, ens trobem davant d’un repte educatiu que cal afrontar amb urgència i 

determinació. Davant de tot l’exposat, des del nostre centre educatiu hem decidit que, 



quant a dispositius electrònics, demanem que l’alumnat assisteixi a l’institut amb un 

dispositiu informàtic carregat (ordinador o tauleta) amb el qual pugui realitzar les 

tasques encomanades a classe. El telèfon mòbil, a dia d’avui, no és una eina pedagògica 

vàlida al centre i, per tant, recomanem que l’alumnat no el porti a classe. Pel que fa a 

comunicacions internes o externes, el centre disposa de telèfon fix per poder-les 

realitzar. 

En el cas que el pare, mare o tutor legal de l’alumne/a decideixi que el seu fill/a portarà 

el telèfon mòbil o altres dispositius electrònics a l’aula, en primer lloc, ha de saber que 

l’escola no es fa responsable en cas de la pèrdua, sostracció o deteriorament del 

dispositiu, i, en segon lloc, s’ha de regir per la següent normativa: 

NORMATIVA 

1. Es prohibeix l’ús del telèfon mòbil dins del recinte escolar (pati inclòs) o en 

qualsevol activitat educativa en horari escolar a tot l’alumnat (dins i fora del centre), 

excepte que disposi d’una autorització expressa per part del professorat o per a usos 

mèdics. 

2. El mòbil o altres dispositius electrònics no es poden fer presents, ni visibles, ni 

audibles i cal que estiguin dipositats a la caixa habilitada a cada aula. 

3. També es prohibeix l’ús de qualsevol aparell, dispositiu electrònic d’oci (auriculars, 

altaveus, rellotges intel·ligents, etc.) o programari que pugui interferir en el 

desenvolupament de les classes o que alterin la dinàmica d’estudi (xats, whatsapps, 

Teams, etc.) 

4. Està totalment prohibit registrar sons, vídeos o fer fotografies (i evidentment fer-ne 

difusió per qualsevol mitjà analògic o digital) sense l’autorització del professorat o de 

les persones afectades, ja sigui dins del centre o en qualsevol activitat programada. En el 

cas d’activitats fora de l’escola solament es podrà fer ús del mòbil en els moments que 

el professorat ho indiqui específicament. A més, l’incompliment d’aquest punt específic 

de la normativa, en el cas que es detecti que l’alumne/a fa difusió de les fotografies, 

sons o vídeos, es considerarà una falta molt greu de disciplina, la qual cosa 

comportarà l’aplicació d’una falta disciplinària, especificada al reglament de règim 

intern del centre. Cal ser molt conscients que qualsevol membre de la comunitat 

educativa (professorat, alumnes, personal PAS, personals neteja, famílies, etc.) pot 

prendre les mesures legals oportunes en el cas que es vulneri la seva imatge. 



5. En cas d’incompliment de qualsevol dels punts anteriors, el professorat requerirà a

l’alumnat que dipositi el telèfon mòbil o altre dispositiu apagat en un sobre que es

tancarà, i on l’alumne/a escriurà, de manera supervisada per part del professorat, en

quines condicions entrega l’aparell (en perfecte estat, pantalla trencada, ratllada...) i les

seves dades personals (nom, cognoms i classe). Si ho desitja l’alumne/a podrà endur-se

la targeta SIM. Aquest sobre serà custodiat a la recepció de l’escola. A continuació es

trucarà des de l’escola a la família per comunicar que passin a recollir el dispositiu en

horari de 8:30 a 17:00, a partir del dia següent. En el moment de l’entrega s’haurà de

signar en un registre establert a la recepció del dispositiu.

6. Quan l’alumne/a reitera el comportament descrit en el punt anterior, se li aplicarà una

irregularitat, sanció descrita a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.

7. Si l’alumne/a es nega actuar segons el punt 5, haurà de restar fora de l’aula fins que la

família vingui a buscar dispositiu electrònic, cosa que li comportarà, a més, una falta,

sanció que comporta l’expulsió del centre durant tres dies lectius i que està descrita a

les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.


