
PROTOCOL ÚS APARELLS ELECTRÒNICS

Donada la demanda per part dels departaments d’ús d’aparells electrònics a

diferents assignatures i com a complement per a desenvolupar el currículum

establert, es va acordar, a través de la Comissió de Coordinació Pedagògica,

establir un protocol d’ús d’aquestes eines. Aquest protocol ha estat aprovat per

la CCP en la seva reunió de 10 de novembre de 2014.

APARELLS I NIVELLS:

I-pads i tablets – A partir 3r ESO  (les mides d’aquests aparells digitals hauran

de ser adients per tal de realitzar la tasca que es proposi; aproximadament més

de 7”)

E-books – A tots els nivells

Portàtils – A partir 3r ESO.

Smartphones – Continuar amb la normativa que no permet dur-los al centre,

però  excepcionalment  (a  partir  de  3r  d’ESO),  sempre  que  estigui  dins  la

programació didàctica, justificat i  avisat algun membre de l’equip directiu, es

podran fer servir amb finalitat didàctica ( s’ha dut la proposta a Consell Escolar i

aquest,  en  la  seva  reunió  de  20  d’octubre,  ha  estat  d’acord  en  permetre

excepcionalment l’ús dels mòbils)

L’ús d’aquests aparells haurà d’estar justificat a les diferents progamacions dels

departaments que decidexin emprar-los, tot sense poder obligar els alumnes a

portar-los per tal d’eximir al centre de tota responsabilitat. Tot i això, el bon ús

d’aquest aparells dins l’aula serà responsabilitat del professorat que consideri

que els han de portar.

L’ús d’aquests aparells electrònics només serà permès durant les classes que

així ho requereixin per programció, amb presència del professorat responsable

de l’assignatura. En cap moment es permet que aquests dispositius s’emprin

lliurament a altres espais del centre

En el  cas  que el  professorat  detecti  que s’està fent  mal  ús d’algun aparell

electrònic o que s’està emprant fora de l’àmbit d’usos permesos (per exemple,

al  pati  o  entre  classes)  aquest  dispositiu  s’haurà  de  retirar,  posar  la

corresponent amonestació i lliurar-lo a cap d’estudis, per procedir a la retirada

del mateix per part dels pares.


