Ús dels telèfons mòbils al centre
Els alumnes poden portar telèfon mòbil a l'institut però no el poden utilitzar ni pot estar visible en el
següent horari.
07:55

Timbre d'entrada

Els alumnes entren a l'institut i van a classe.
Primera classe
Segona classe
10:00

Timbre del primer pati

Els alumnes surten de classe i van al pati
10:22

Es pot utilitzar

Timbre de final del pati

Els alumnes entren a l'edifici i van a classe
Tercera classe
Quarta classe
12:25

Timbre del segon pati

Els alumnes surten de classe i van al pati
12:42

Es pot utilitzar

Timbre de final del pati

Els alumnes entren a l'edifici i van a classe
Cinquena classe
Sisena classe
14:45

Timbre de sortida

Els alumnes surten de l'institut

Es pot utilitzar

Els alumnes han de fer un ús responsable del telèfon mòbil. L'institut recomana de tenir-lo guardat a la
guixeta durant tota la jornada lectiva.
En cas de voler contactar amb l'alumne, els pares han de trucar al telèfon de l'institut (972213118)
L'institut no es fa responsable en cap cas de la pèrdua, sostracció o deteriorament del telèfon mòbil.
Per requeriment explícit del professor, els alumnes poden utilitzar el mòbil per una activitat didàctica a
classe.
A criteri del professor, els alumnes poden utilitzar el telèfon mòbil en una guàrdia al pati.
En cas que un alumne utilitzi el telèfon mòbil fora de l'horari permès s'aplicarà el següent protocol
1. Es portarà l'alumne/a al despatx de l'equip directiu
2. Un membre de l'equip directiu posarà el telèfon apagat en un sobre tancat on s'escriuran les dades
de l'alumne. Si ho desitja, l'alumne podrà endur-se la targeta SIM.
3. Es comunicarà a l'alumne/a el termini de recollida del telèfon.
Primera infracció -> 24h. Se sumen 24h per cada nova infracció.
4. El telèfon es custodiarà al despatx de l'equip directiu
5. L'alumne recollirà el telèfon en el termini indicat i signarà en un registre.
No voler complir la sanció comportarà una falta molt greu.
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