
 

 

 

 

 

 
  Projecte Educat 1X1- curs 2017-2018  

 
Normativa d’ús dels portàtils a l’aula  

 

1. Cal portar els portàtils, carregadors, bateries i ratolins identificats amb etiquetes on hi 

consti nom alumne/a, curs. 

 

2. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Es podran endollar els 

portàtils als endolls del centre amb autorització del professorat.. L’alumnat ha de portar el 

seu cable d’alimentació per tal de connectar-se a la xarxa elèctrica en cas que sigui 

estrictament necessari. 

 

3. L’alumne/a és l’únic usuari autoritzat del seu ordinador. El professorat del centre, pares o 

tutors sempre tindran accés al seu contingut. Les contrasenyes han de ser secretes i no es 

poden compartir amb altres alumnes. 

 

4. En horari escolar, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic i, per tant no es pot 

escoltar música, veure fotos, entrar en portals no educatius, xatejar, fer descàrregues…ja 

que poden distreure l’alumnat o alentir el funcionament de les connexions del centre. 

 

5. No es poden fer servir els portàtils als passadissos ni al pati. Tampoc entre classe i classe. 

Només podem utilitzar els portàtils a les aules i a la biblioteca (únicament per fer deures i 

amb supervisió d’un adult, mai a l’hora del pati). 

 

6. Tothom té dret a preservar l’ús de la seva imatge. Per aquest motiu la Webcam només s’ha 

d’utilitzar quan ho demani el professorat. Mai s’ha de fotografiar a altres persones al centre 

ni gravar la seva veu. 

 

7. Cal respectar la resta de membres de la comunitat educativa. No s’han de tenir, ni exposar, 

en l’escriptori o salvapantalles fotografies o vídeos de contingut obscè, violent, ofensiu… 

 

8. Cal tenir molta cura amb el maquinari propi i el de la resta de companys. L’ordinador és de 

l’alumne/a i ell/ella ha de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt, les avaries i 

els accidents. L’alumne/a serà el responsable de les avaries que pugui causar en els 

ordinadors d’altres persones. 

 

9. En el cas de sorgir problemes per la instal·lació improcedent de programes es procedirà a la 

restauració de la Unitat C (sistema operatiu) a la seva configuració d’inici. 

 

10. Cal seguir sempre les indicacions del professorat. 

 

11. Mentre el professor explica els ordinadors han d’estar amb la tapa baixada i en mode 

d’hibernació. 

 

* L’incompliment d’aquestes normes implicarà l’aplicació de les sancions detallades en el Reglament de 

Règim Intern (RRI) del centre. 

 

** Aquest document sempre està en fase de revisió i millora per tal d’adaptar-nos als canvis deguts a 
les noves tecnologies i les noves metodologies d’aprenentatge. 


