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COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS SOBRE O USO DOS TELÉFONOS MÓBILES 

 

 Desde o IES Félix Muriel infórmase de que a partir do vindeiro luns, 14 de 

outubro, entrará en vigor a reforma das Normas de Organización e Funcionamento 

do Centro (NOF) aprobadas polo Claustro e ratificadas no Consello Escolar. 

 A modificación afecta ao uso dos teléfonos móbiles no recinto escolar: 

“O alumnado non poderá utilizar dispositivos de telefonía móbil, reprodutores 

ou gravadores de música, cámaras fotográficas ou similares en ningún dos 

recintos do centro. Esta norma será de obrigado cumprimento, dentro do horario 

escolar agás naquelas actividades académicas, extraescolares e complementarias 

cuxa programación así o especifique e sexan supervisadas por una persoa docente. 

Compre precisar que o horario escolar inclúe as entradas e saídas do recinto, os 

recreos , intercambio de clases e outros periídos de permanencia no centro non 

mencionados. Subliñar tamén que o uso abrangue os estados de activación do 

terminal, que emita calquera tipo de son, a manipilación do mesmo ou simplemente, 

estar á vista. 

O profesor ou profesora que perciba a infracción contraria á norma, deberá instar a 

que sexa apagado e, una vez feito, retirar o dispositivo e entregalo na Xefatura de 

estudos, a cal se encargará de devolvelo. Nos supostos de que a persoa infractora se 

negase a entregar o dispositivo, abrirase por parte da Xefatura de estudos un 

procedenento disciplinario que acarrexará as correspondentes medidas correctoras e 

reparadoras”. 

 Desde o vindeiro luns, 14 de outubro, entrará en vigor esta reforma e xa 

non se permitirá o uso deste tipo de aparellos. 

 Porén, as sancións e retiradas do teléfono móbil só se realizarán a partir do 1 

de novembro, sempre e cando o alumno ou alumna, unha vez informado polo 

profesorado, acceda a apagar o dispositivo. 

 

 

A DIRECCIÓN 

 

RIANXO, 11 DE OUTUBRO DE 2019 


