Normativa d’ús dels
portàtils dels alumnes

Principis fonamentals:
El professor/a, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i organitza l’ús
dels ordinadors a l’aula. En cap cas es faran tasques diferents amb l'ordinador de
les que indiqui el professor.
Per poder fer útil l'ordinador cal ser molt àgil en l'execució de les instruccions que
dóna el professorat en cada moment. Hi ha tres opcions bàsiques i l'alumnat ha de
saber quina correspon a cada matèria:
a) L'ordinador s'utilitza sempre i, per tant, cal posar-lo a punt d'inici.
b) L'ordinador s'utilitza en funció del que diu el professor a l'inici de la classe.
L'alumne el té a mà però no l'inicia fins que ho diu el professor.
c) L'ordinador no s'utilitza mai o quasi mai. L'alumne el té guardat a la motxilla.
L’ordinador, a l’escola, és una eina d’ús acadèmic i, per tant, no es pot fer servir per
a cap altra finalitat personal o particular com ara xatejar, jugar, entrar a portals no
educatius, descarregar vídeos, música, etc. Només si el professor ho diu
expressament podem fer una excepció a aquesta norma.
Està totalment prohibit gravar vídeos o sons, fer fotos i qualsevol altra acció no
necessària per al desenvolupament de la classe i sense la supervisió del professor.
Els fons de pantalla estaran constituïts per imatges oportunes i adequades. No es
permeten imatges al·lusives a armes, material pornogràfic, llenguatge inapropiat,
drogues, etc.
Existeixen lleis relatives a marques, drets d’autor i acords de llicència. És
indispensable complir aquesta llei. El plagi no està permès. Recorda: cada vegada
que incloguis en els teus treballs material d’Internet (gràfics, pel·lícules, imatges,
text...) cita totes les fonts utilitzades.

Normes:
Cada alumne ha de responsabilitzar-se de portar el dispositiu a l’escola cada dia
amb la bateria carregada.
Només es podran carregar els ordinadors en llocs habilitats per a tal ús i sempre
per indicació del professor.
El so ha d’estar desactivat, tret que el professor indiqui el contrari. Cada alumne ha
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de portar els seus auriculars.
L’ordinador només s’ha d’obrir quan el professor/a ho digui explícitament.
Cada alumne ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company,
sempre que el professorat no digui el contrari.
Només es poden fer servir els portàtils dins l’aula o en els llocs on ho indiqui el
professor.
No es poden utilitzar en els canvis de classe. A l’hora d’esbarjo i al migdia, els
portàtils s’han de guardar a la motxilla.
Mentre el professor explica, i sempre que ell no indiqui el contrari, els ordinadors
han d’estar amb la tapa abaixada.
La barra de tasques ha d’estar situada sempre a la part inferior de la pantalla i
sempre visible.
Al final de cada classe l’alumne ha de deixar l’ordinador en estat d’hivernació i
abaixar la tapa.
En absència del professor, només es pot utilitzar l’ordinador si hi ha una autorització
expressa d’algun professor.
Els professors poden tenir accés a tots els ordinadors i als seus continguts. El
professor podrà retirar un ordinador quan se'n faci un mal ús. Un professor podrà
fer esborrar un programa no educatiu si ho considera oportú.

Recomanacions:
Cal conservar la caixa d’embalatge amb què es lliura el portàtil, amb totes les seves
enganxines, manuals i documentació que conté. En cas d’avaria, cal lliurar l’equip
al servei tècnic amb el seu embalatge original, ja que conté informació rellevant.
Es recomana comprar una funda de neoprè per protegir el portàtil. També es
interessant tenir un ratolí.
Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada.
Quan es treballi a casa amb el portàtil es farà servir el corrent elèctric fins que es
carregui la bateria. Un cop s’hagi carregat és millor treballar desconnectat del
corrent. No s’ha de deixar el portàtil connectat hores al corrent.
És convenient passar setmanalment l’antivirus i actualitzar periòdicament la seva
base de dades.
No estan permesos els llapis de memòria (pendrive).
És aconsellable crear carpetes de matèries a “Els meus documents” i fer-ne còpies
de seguretat al Drive personal.
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Convé seure adequadament per tenir cura de l’esquena i de la vista.
És important cuidar el portàtil per a un correcte funcionament i un millor
manteniment. Per això:
- Cal mantenir el dispositiu allunyat de begudes i menjar.
- Cal no aixecar el dispositiu agafant-lo des de la pantalla. Cal fer-ho sempre
des de la base.
- No s’ha d’exposar el portàtil a canvis bruscs de temperatura.
- Cal tenir especial cura amb la pantalla: no exercir pressió sobre la mateixa,
col·locar objectes de pes damunt quan el portàtil estigui tancat i vigilar que no hi
hagi cap objecte sobre el teclat quan es baixi suaument la pantalla
- No tocar la pantalla amb cap objecte que pugui marcar-la o ratllar-la.
- Les reixetes de ventilació no poden ser tapades o obstruïdes.

Avaries:
L'alumne és el màxim responsable de la cura del seu portàtil. Si el dispositiu té
algun problema, se li lliurarà al Coordinador TIC del centre perquè avaluï l’avaria. Si
cal, serà l’encarregat d’enviar-lo al servei de manteniment tècnic per ser revisat.
El Centre no es responsabilitza del manteniment aliè al servei tècnic ofert. Mai
poden ser portats a un servei tècnic fora del centre, ja que perdrien la garantia de
l’assegurança.
En cas de trobar-se el dispositiu en reparació, l'alumne tindrà la possibilitat d'utilitzar
un del centre (l’escola compta amb una sèrie de dispositius extres destinats a cobrir
aquestes o altres necessitats). Els alumnes que utilitzin dispositius en préstec seran
els responsables dels mateixos durant aquests dies.
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