
CONTRACTE EDUCATU
 ÚS DEL MÒBIL

A les tardes, el faré servir quan hagi acabat les tasques de
l'institut i amb un ús màxim de            hores.
El cap de setmana, l'encendré a partir de les           i el podré
utilitzar            hores.
El mòbil no estarà a l'habitació a les nits (no és un despertador).
En llocs no permesos (institut, extraescolars, excursions...) no el
faré servir.
Només contactaré amb gent que conegui a la vida real.
Faré fotos i gravacions amb permís, i no les enviaré sense.
Si veig situacions conflictives a les xarxes les informaré. També
estaré alerta de continguts que pugui provocar tensió o
incomoditat; i mai participaré en situacions que puguin ferir els
altres.
No escriuré res que no diria a una paersona cara a cara.
Contestaré la trucada de la mare o el pare, o enviaré un
missatge.
Davant qualsevol dubte, preguntaré.

Jo  (filla/fill)                                     em comprometo a:

Aquest és un contracte redactat amb la finalitat d'establir els usos
del mòbil.
A partir d'ara tens un dispositiu que et permetrà fer fotos dels llocs
que t'agraden, comunicar-te amb les persones importants de la teva
vida, buscar informació i aprendre. Però també pots seguir
observant, amb els teus ulls, el que passa al teu voltant sense haver
de buscar a Google!

Abans de començar a fer servir el nou mòbil, llegim aquest
contracte, el valorem i el signem si estem d'acord.

Jo,(mare/pare/tutor)_____________________________em
comprometo a facilitar-te un mòbil amb uns acords previs de les
condicions d'ús i ens comprometem a complir-les.



Clàusules afegides als acords:

Escoltar els teus dubtes i comentar continguts que et puguin semblar
delicats.
Estar disposat/da a dialogar i canviar acords puntualment, si tots ho
veiem necessari.
Si entro a mirar-te el mòbil serà amb el teu coneixement.
En cas de pèrdua/robatori/trencament, no estic obligat/da a comprar-
ne un altre.

Jo  (mare/pare/tutor)________________ em comprometo a:

En cas d'incomplir el contracte, seurem a parlar sobre com arreglar-
ho i tornar a arribar a acords.

Les dues parts estem d'acord en els termes del contracte i per això el
signem:

Mare/Pare/Tutor                                           Filla/Fill
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En cas d'incomplir el contracte, seurem a parlar sobre com arreglar-ho i
tornar a arribar a acords.


