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Normativa: “No es permet l’ús de 
dispositius mòbils electrònics”



Els estudiants que porten 
telèfon mòbil l’han 

d’amagar

Problemes 
per als alumnes



Privacitat

Problemes 
per als alumnes



Burocràcia

Benvolguda Sra. 
Busquets,

Aquest és el 
tercer cop. En 
conseqüència, 

segons la 
normativa del 

centre el seu fill 
serà sancionat… 

Família



Demanar permís 
a la feina!!!

…sancionat. 

Pot passar  a 
recollir el telèfon 

a la Secretaria 
pels matins entre 

les 8 i les 12h.

Problemes per 
a les famílies



Problemes per als 
professors

Si veuen un mòbil l’han de requisar

No poden fer servir el telèfon a 
l’aula (ni com a eina personal de 
treball ni com a recurs pedagògic)



Contradicció



Adults

Som un bon exemple per als 
nostres nois i noies?



Font: https://sites.google.com/site/usoexcesivodelcelular/leyes-contra-el-uso-del-celular



Font: http://songkhoe.vn/trang-anh-s2-cong-nghe-da-huy-hoai-chung-ta-nhu-the-nao-s2953-1174-174860.html



Font: https://mc2talks.mc-2.com/2016/02/should-you-ban-cell-phones-from-your-meetings/



Font: https://www.20minutos.es/noticia/2387059/0/celia-villalobos/candy-crush/debate-estado-nacion/



Adults

Qui ens n’ha ensenyat?





CC by adactio

http://www.flickr.com/people/adactio/


Els alumnes pensen i debaten sobre la millor 
manera de fer servir els dispositius i escriuen les 
seves propostes







Responsabilitat

Un bon ús s’hi ha de fonamentar perquè realment

tingui un valor pedagògic i no merament
coercitiu o impositiu.

L’alumne/a és, en últim terme, el qui decideix
com i quan utilitza el mòbil i quines
conseqüències té aquesta elecció.



Resitat dels altres

S’ha d’afavorir en tot moment que es faci un

ús respectuós pel que fa a l’ambient de

treball i vetllar per no vulnerar el dret a la
intimitat de les persones.



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 tant en

l’entorn educatiu com fora d’aquest.





























Formació famílies i professorat





El 1r any, 43 % menys incidències que el
mateix període anterior

Només un estudiant va tenir més d’un
incident (15% curs anterior)



No hi ha hagut gairebé problemes amb
els mòbils a l’hora del pati

Alguns alumnes el fan servir i solen fer-
ho per compartir informació amb els
companys







La gran part de les incidències han estat
protagonitzades per estudiants nous al
centre (perquè no coneixen la
normativa)



Estudiants

Estan majoritàriament d’acord amb la nova
manera de fer servir els dispositius mòbils. Ho
prefereixen perquè coneixen les regles i es fan
responsables de les seves conseqüències

Professors

Ara poden fer servir els mòbils amb objectius
pedagògics, com a eina de treball, i són ells qui
decideixen quins usos autoritzar.



Famílies

La seva opinió és molt positiva perquè:

- No han de venir al centre a recollir el telèfon

- Els seus fills aprenen com fer servir el dispositiu
en contextos diferents i en són responsables.

Resultats





Ús del telèfon per cercar informació

Photo by Sage Ross, CC BY-SA 4.0.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_%22Encyclopedia%22_article_on_a_large_Android_phone,_2015-04-16.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


Ús d’apps educatives



Ús d’apps educatives



Fer fotografies a l’aula



Registrar l’assistència dels alumnes



Creació d’apps del centre



Creació d’apps educatives



Ús de dipositius mòbils + RA



fem recerca amb el laboratori a la butxaca





Mobilitzem la informàtica



Rock & tauletes amb la Mobile Plafa Band





Projecte interdisciplinar











www.plafarreras.cat
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