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NORMES SOBRE LA UTILITZACIÓ DELS 

PORTÀTILS 

1. L’ordinador és propietat del alumnes i, per tant, tenen la 
responsabilitat del bon ús i manteniment i de vetllar per ell. Cal 
respectar l’ordinador propi i el dels companys i comunicar als professors 
qualsevol comportament inapropiat. 

2. L’aspecte de l’ordinador (salvapantalles, accessos directes i distribució de les 
icones) estarà d’acord amb als criteris fixats pel tutor. Per fora, a part del nom, 
no s’hi pot enganxar, ni escriure-hi res. 

3. Es recomana tenir una funda per protegir l'ordinador, un llapis de memòria, 
ratolí i auriculars. 

4. Es recomanable fer còpies de seguretat, periòdicament, dels documents al 
llapis de memòria. 

5. És convenient passar periòdicament un antivirus. Millor no compartir llapis de 
memòria. 

6. Per tal d’evitar conflictes, no està permès deixar l’ordinador ni les 
contrasenyes d’accés a la plataforma a un company. 

7. Els ordinadors s’han de portar cada dia de casa amb la bateria carregada. 

8. Als passadissos o llocs que no siguin aules no es poden fer servir els 
ordinadors i han d’anar tancats a la motxilla o funda. A l'hora de l'esbarjo, els 
alumnes no poden baixar el portàtil al pati. 

9. A classe, l’ordinador s’engegarà quan el professor/a ho digui, mai entre 
classe i classe. Mentre els professors expliquen, s’ha de baixar la tapa de 
l’ordinador. En acabar la classe l’ordinador s’ha d’apagar totalment i es desarà 
dins del calaix personal. 

10. No es permet l’enregistrament d’imatges a l’escola sense l’autorització 
pertinent . Si es troba alguna fotografia no autoritzada en qualsevol de les 
xarxes socials (blog,  Twiter, Facebook...) es considerarà una falta molt greu.  

11. Els ordinadors són d'ús exclusivament acadèmic i, per tant, no es pot 
escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer 
descàrregues... Recordem que la descàrrega o compartició de pel·lícules, 
música i altre material amb copyright és il·legal i pot ésser considerada un acte 
delictiu. Es sancionarà aquells alumnes els ordinadors dels quals continguin 
fotos, vídeos,... amb continguts racistes, xenòfobs, ofensius, violents, 
indecents, … i quan estiguin incomplint qualsevol dels punts anteriors 

Aquesta normativa serà revisada i actualitzada periòdicament segons les necessitats que es 
vagin observant. 


