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Normativa d'ús de l'ordinador
A l’escola, s'ha de considerar l'ordinador com una eina estrictament educativa: en cap cas es
podrà utilitzar per a altres fins que els indicats pel professorat.
Les contrasenyes que el centre facilita a l'alumnat per a l'accés a la xarxa d'internet són d'ús
personal i intransferible. Totes les accions que es duguin a terme utilitzant l'esmentada
contrasenya seran sempre plena responsabilitat del seu propietari.
L'usuari està obligat a utilitzar la connexió a internet de l’escola sense incórrer en activitats que
puguin ser considerades il·legals, que infringeixin els drets de l'escola o de tercers, o que
puguin atemptar contra la moral o ser considerades irrespectuoses o ofensives. La infracció
d'aquesta norma els pot comportar responsabilitats legals als infractors a més de les sancions
previstes en el Reglament de Règim Interior del Centre.
L'usuari es compromet a no incórrer i a no facilitar que altres persones hi incorrin en activitats
no autoritzades d'accés a sistemes informàtics o d'alteració o manipulació d'informació no
permesa. Aquests actes poden constituir un delicte de danys, previst a l'article 264.2 del codi
penal.
En l’ús de l’aparell en l’àmbit escolar, no és permès:


Connectar-se a pàgines d'Internet diferents a les que el professorat indiqui. Està
especialment prohibit xatejar o connectar-se a xarxes socials.



Introduir, descarregar, reproduir, utilitzar o distribuir programes informàtics o material
digital no autoritzat per l'escola.



Fer servir l’ordinador per escoltar música, a menys que sigui per indicació expressa del
professorat.



Descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb l'ús acadèmic
de l'aparell.

El professorat pot retirar temporalment l'ordinador si detecta que s'està fent un mal ús. Serà
necessària una entrevista amb la mare, pare o tutor legal per a la devolució de l'aparell.
Donat que hem de tenir cura dels aparells procurarem no córrer per l'aula ni fer moviments
massa bruscos: hem d’evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments. Cal seguir
escrupolosament les instruccions que dóna el professorat en cada moment (arrencar
l'ordinador, accedir al llibre digital, obrir i tancar tapes...)
No es poden utilitzar els ordinadors al pati o a altres dependències de l'escola sense
l’autorització corresponent.
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Cal que cada alumne/a porti una funda per a l'ordinador, uns auriculars i el carregador de la
bateria. Tant aquests accessoris com el propi aparell han d’estar degudament identificat amb el
nom del alumne.
Per tal de garantir un bon funcionament, cada dia els ordinadors han d'arribar a l'escola
carregats. En cas d’urgència els ordinadors podran carregar-se utilitzant els endolls de l’aula.
Desarem tots els arxius a la partició del disc dur anomenat D (Dades). Cal fer una còpia de
seguretat periòdica d'aquests documents.
Després de cada sessió de classe s'hauran d’apagar els ordinadors. Quan no se'n faci ús
aquest romandrà a l’armari de l’aula o a la motxilla, tenint llavors especial cura per no donar-li
cap cop.
Tot l'alumnat s'emportarà l'ordinador a casa en acabar les sessions tant de la tarda com del
matí. Només podrà deixar l'ordinador a l'aula al migdia l’alumnat que es quedin a dinar al
centre. L’escola no es fa responsable dels ordinadors que romanin a l’escola fora de l’horari
escolar. El transport s'ha de fer sempre dins la motxilla i amb molta cura.
Recordem que l’ordinador és propietat de l'alumnat i dels seus pares o tutors legals i, per tant,
en cas d’avaria la gestió de la garantia correspon a la família i al servei tècnic corresponent.
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