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ÚS D'APARELLS ELECTRÒNICS DINS EL RECINTE ESCOLAR I D’ALTRES 
APARELLS  

 

 

Benvolgudes famílies, 
 
La present és per a informar-vos que seguint les instruccions i la normativa europea sobre 
protecció de dades, privacitat i dret a la imatge, sobretot dels menors, està totalment prohibit 
l’enregistrament d’imatges o de veu dins el recinte escolar. Per la qual cosa no es permetrà 
l’ús de telèfons mòbils, Mp3s, càmeres de fotos, iPods o qualsevol altre aparell electrònic que 
pugui contravenir aquesta normativa.  
De la mateixa manera tampoc està permès d’accedir al recinte amb monopatins i patinets. 
 
També considerem que els alumnes no tenen cap necessitat de portar jocs electrònics, DVDs 
portàtils, PDAs, etc. que poden suposar una distracció important del seu treball escolar diari. 
 
Si algun alumne/a, per necessitats personals, ha de portar el seu telèfon mòbil, cal que durant 
l’estada al centre el deixi a consergeria. Ja sabeu que la consergeria del centre rep tots els 
encàrrecs i els tramet. Així mateix, els alumnes que ho necessitin poden posar-se en contacte 
amb vosaltres a través del professor/a de guàrdia. 
 
Si, tot i les mesures indicades, algun alumne/a utilitza aquests aparells dins del recinte escolar, li 
retirarem de forma cautelar fins que vingui a recollir-lo el pare/mare o tutor/a legal corresponent. 
En cas que aquest tipus d'incident es tornés a repetir, la retirada cautelar es produiria fins a final 
de curs, moment en el qual el pare/mare o tutor/a legal podria venir a recollir-lo. 
 
Aquestes mesures seran exteses a tots els materials que no siguin estrictament pedagògics. 
 
Si, tot i les mesures indicades, algun alumne/a encara enregistra imatges o veu a l’interior del 
recinte escolar, serà denunciat/da al servei de protecció dels Mossos d’Esquadra i el centre no 
es farà càrrec de la responsabilitat civil que se’n pugui derivar. 
 
Esperem que totes aquestes mesures protectores siguin ben enteses ja que són en benefici de 
tots plegats. Per qualsevol aclariment, restem a la vostra disposició.  
 
 
 
Cordialment 
 
 
Equip directiu 

 


