
NOVA NORMATIVA SOBRE O USO DO MÓBIL NO INSTITUTO

A Xunta de Galicia no Decreto 8/2015 estabelece : “prohíbese o uso de teléfonos móbiles e 
outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. 
Excepcionalmente os centros poderán estabelecer normas para a correcta utilización como 
ferramenta pedagóxica”. 

A reiteración dos problemas ocasionados no instituto polo uso inadecuado destes 
dispositivos, motiva que o equipo directivo vexa necesaria a inclusión e desenvolvemento desta 
normativa nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC; antigo 
Regulamento de Réxime Interno). 

Por iso solicita ao  Consello Escolar a aprobación das seguintes directrices:

* Non está permitido o uso do teléfono móbil e outros dispositivos electrónicos durante o 
horario escolar en todo o recinto (recreo e patio, incluídos). Polo tanto,  deberán permanecer 
correctamente apagados e gardados.

* Se nalgunha materia o emprego deses dispositivos se considerase  pertinente, o 
profesorado  será o responsábel de sinalar o procedemento de uso e vixiar o seu 
cumprimento. 

* O instituto non se fará responsábel de perdas ou subtraccións, sendo o/a propietario/a o 
único responsábel.

* En caso de incumprimento  das anteriores normativas, os teléfonos ou outros aparellos 
electrónicos serán entregados en dirección e devoltos ao día seguinte aos seus propietarios, 
se son maiores de idade, ou aos seus proxenitores ou titores, se son menores de idade. O/a 
alumno/a recibirá unha amoestación en forma de parte.

* Se algún membro da comunidade educativa fose obxecto de fotografías ou gravacións non 
consentidas o instituto poderá pór os feitos en coñecemento das autoridades pertinentes, 
ademais de aplicar as correccións correspondentes ás condutas contrarias ás normas de 
convivencia

* Durante as saídas extraescolares poderán usarse os teléfonos móbiles unicamente se o 
autoriza o profesorado acompañante.

* Se un alumno necesitase facer unha chamada urxente solicitará ao profesor/a permiso para 
facela dende conserxaría.

O proceso de aplicación desta normativa constará de dúas fases:

1. Información e sensibilización a través das  titorías ao alumnado.
2. A partir do 15 de novembro entrará en vigor e sancionarase.

Pregamos por parte de todo o profesorado a máxima difusión e colaboración.

O equipo directivo.


