Modificació del punt 7.2.5 del ROF referent a la utilització d'aparells electrònics durant la classe.
6. No estan permesos els aparells que puguin pertorbar el funcionament de les classes (mòbils i aparells de
música), excepte si el professor ho autoritza expressament. Cas d’utilitzar-los indegudament seran requisats i
custodiats per Prefectura d’Estudis i sols es retornaran al final de la jornada, previ registre de la incidència. En
cas de reincidència es posarà un amonestació cada vegada que es vulneri aquesta norma.
PROPOSTA

6. No estan permesos els aparells que puguin pertorbar el funcionament de les classes (mòbils i aparells de
música). Cas d’utilitzar-los seran requisats i custodiats per Prefectura d’Estudis i sols es retornaran al final
de la jornada, previ registre de la incidència. En cas de reincidència es posarà un amonestació cada vegada
que es vulneri aquesta norma.
Únicament serà possible la utilització de dispositius mòbils particulars a les aules, només a partir de 3r
d'ESO, en aquells casos que el professor ho autoritzi com a eina didàctica en els termes que s'exposen a
continuació:
1.- Ha de constar a la programació de l’assignatura.
2.- Les aplicacions que s’utilitzin no implicaran en cap moment el registre a plataformes on s’hagin
de facilitar dades personals dels alumnes.
3.- Els departaments comunicaran a principi de curs a la direcció del centre i al coordinador TIC
les aplicacions que utilitzaran. Per fer ús de l'aplicació amb l'alumnat s'ha de comptar amb el vist-i-plau de
la comissió avaluadora que es crearà a principi de curs a aquests efectes i constituïda per persones
designades per la direcció del centre.
4.- Els pares o tutors dels alumnes menors d’edat tindran dret a estar informats de les aplicacions
mòbils que utilitzaran els seus fills dins l’aula, de les dates i hores de classe que utilitzaran el mòbil. Si
l'alumne cursa primer o segon d'ESO, també s'haurà de comptar amb l'autorització expressa dels pares o
tutors legals.
5.- El professorat que vulgui a utilitzar el mòbil com a recurs, recomanarà que els alumnes portin un
dispositiu mòbil, però en cap moment serà una obligació portar-lo. El centre disposarà de terminals per a
l'ús de l'alumnat només per a aquells que comptin amb l'autorització dels pares. Per als que no tenguin
consentiment dels pares o tutors legals. El departament ha de cercar mitjans alternatius per a realitzar
l'activitat.

6.- El professorat que utilitzi el mòbil dins l’aula es responsabilitzarà d’explicar als alumnes de l’ús
que se'n pot fer. Als alumnes que, una vegada avisats, facin un ús inadequat del mòbil se'ls aplicarà el règim
disciplinari vigent.
7.- Les comunicacions amb l'alumnat ( entrega de treballs, activitats, etc...) es farà únicament
mitjançant les aplicacions recomanades per la Conselleria: Aula Virtual ( Moodle ) i el Google Classroom
del centre.
8.- En cap cas es permetrà l'ús de dispositius mòbils particulars a l'alumnat de 1r i 2n d'ESO. Si fos
necessari el seu ús per a alguna tasca concreta el centre disposarà de diversos dispositius a disposició del
professorat, que es podran fer servir a l'aula prèvia reserva.

