DECÀLEG DE PRÀCTIQUES DEL BON ÚS DELS PORTÀTILS A L’AULA
EL PROFESSOR/A ÉS QUI
DIRIGEIX LA CLASSE I LA
FEINA AMB L’ORDINADOR



1. Els ordinadors han d'arribar al centre amb la bateria carregada. Els
ordinadors no s'endollaran durant les classes si es descarrega la bateria.



2. Mentre el/la professor/a explica, els ordinadors han d'estar amb la tapa
abaixada i en mode d’hibernació. No s'ha d'obrir l'ordinador fins que el
professor/a ho digui explícitament.



3. S'haurà d'apagar l'ordinador després de cada classe . I desar-lo a
l’armari en cas que no faci falta a la classe següent.



4. En horari escolar, 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... Només si el/la professor/a ho diu expressament podem
fer una excepció a aquesta norma.



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.
Quan sortim de l'aula s'hauran de desar a l'armari, i s'ha de procurar que l'armari
quedi tancat.



6. Tots els documents es desaran organitzats per carpetes de matèries a
“Els Meus Documents”. (Partició del disc dur anomenat D). Es poden fer dreceres
des de l’escriptori per accedir-hi més ràpidament. Es recomana fer periòdicament
còpies de seguretat al llapis de memòria.



7. Acompanyant el portàtil s'han de portar auriculars. Els auriculars tan sols
es podran fer servir quan el professor ho demani. (És molt recomanable l’ús d’un
ratolí i d’una funda per protegir el portàtil de cops.)




recomanable l'ús d'un ratolí i d'una funda per protegir el portàtil de
cops.)
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8. Cal tenir sempre llibretes i la resta de material escolar a punt, per
si fos necessari per treballar.



9. L' incompliment de les normes 2, 3 i 4 comportarà una amonestació
directa i retirada temporal de l'ordinador. El professor/a podrà retirar l'ordinador
sempre que se'n faci un mal ús i els retornarà el Cap d’Estudis.



10. L' incompliment de les normes 1, 5 i 6 comportarà una falta d'actitud.
"L'acumulació de faltes d'actitud comportarà la sanció amb una amonestació."



11. Fer servir la xarxa del centre per a la descàrrega d’arxius no educatius
o la detecció de software de descàrregues massives a l’ordinador d’un alumne serà
considerada una Falta Molt Greu.



12. L’ordinador és propietat dels alumnes i la responsabilitat de
vetllar per ell, és de cada alumne (que no rebi cops ni li agafin o el perdi).
Demanem a tots respectar els ordinadors del companys i comunicar als professors
qualsevol comportament inapropiat.



13. Qualsevol professor del centre pot inspeccionar l’ordinador de
qualsevol alumne i si detecta fotos, vídeos, … amb continguts racistes, xenòfobs,
ofensius, violents, indecents, …, requisarà l’ordinador i ho comunicarà al Cap
d’Estudis.



14. En cas de detectar qualsevol anomalia en el funcionament de l’ordinador,
detectar programari no necessari o una personalització inadequada de l’equip, es
procedirà a la seva restauració, per portar-lo al punt d’inici.

L’ORDINADOR ÉS UNA EINA DE TREBALL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En/Na ___________________________________________________ Pare, Mare o Tutor
legal de l'alumne /a ___________________________________________ ha rebut aquesta
informació de les pràctiques de bon ús dels portàtils a l’aula.
Signat
C/Lorena, 61-63 08042 Barcelona

telf. 93 353 38 10

mail: colegiomolina@gmail.com

