
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Antoni Pous i Argila 

 

REGLAMENT D’ÚS 
ACCEPTABLE DE SISTEMES 

D’INFORMACIÓ I TIC: 
ALUMNAT 

 
Els sistemes d’informació i les TIC inclouen xarxes, dades i emmagatzematge de dades en línia               
i les tecnologies de comunicació fora de línia i dispositius d’accés.  
 
El centre INS Antoni Pous i Argila posa a disposició de l’alumnat: 
 

● Ordinadors personals de sobretaula amb connexió a internet (Ethernet) protegits amb           
antivirus 

● Els programes necessaris per l’aprenentatge instal·lats en els ordinadors de les aules. 
● Connexió  wifi utilitzant la xarxa docent 
● Notebooks de substitució en el cas de tenir el portàtil avariat  
● Un compte de Google app education en el domini insantonipous.cat amb els següents             

serveis entre d’altres: gmail, drive, sites…. 
● Alta a la plataforma virtual d’aprenentage moodle on els alumnes i poden trobar tot un               

seguit de recursos i activitats de cada assignatura organitzats per cursos dins de cada              
nivell. Dins d’aquesta plataforma també hi estan incorporats els llibres digitals de l’ESO.  

 
El centre posa a disposició dels seus alumnes aquests mitjans sota els següents principis: 
 

● La privacitat, confidencialitat i respecte als drets de les persones 
● L’ús responsable, ètic i legal de les TIC 

 
Aquest reglament ha estat desenvolupat per informar als alumnes de l’INS Antoni Pous i Argila               
sobre els seus dret, responsabilitats i obligacions en l’ús dels sistemes infomàtics que l’INS              
Antoni Pous i Argila posa a la seva disposició 
 
Accedir als sistemes d’informació de l’INS Antoni Pous i Argila suposa que acceptes aquest              
reglament d’ús acceptable de sistemes d’informació  i TIC. 
 

● Entenc que he d’utilitzar els sistemes de l’INS Antoni Pous i Argila de manera              
responsable, per assegurar que no hi ha cap risc per la meva seguretat o per la                
protecció i seguretat dels sistemes TIC i pels altres usuari. 

● Entenc que qualsevol hardware i software proporcionat per l’INS Antoni Pous i Argila             
només pot ser utilitzat per us educatiu. Per prevenir l’accés de terceres persones al              
meu compte i dades personals, no abandonaré cap plataforma on-line sense tancar            
primer la sessió o bloquejar l’accés segons correspongui. 
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● Respectaré la seguretat del sistema i no revelaré cap contrasenya o informació de             

seguretat.  
● No tractaré d’instal·lar cap software, incloent barres d’eines del navegador. 
● Informaré al meu tutor de tots els incidents relacionats amb la seguretat en línia tant               

aviat com sigui possible com per exemple: 
○ Recepció de correus no desitjats (SPAM) 
○ Contactes on-line inapropiats 
○ Sospita de que una tercera persona ha accedit a dades personals i es pot              

donar el cas d’una suplantació d’identitat 
○ Sospita de falles de seguretat en la xarxa de l’institut 

● Les meves comunicacions electròniques amb els professors del centre es realitzen           
mitjançant la plataforma virtual d’aprenentatge moodle i el correu electrònic amb domini            
“insantonipous.cat” 

● Es prioritza la utilització de document en línia com google drive. La utilització de              
memòries USB es restringeixen només en casos molt concrets que facin difícil la             
utilització de repositoris virtuals o  per possibles incidències en la xarxa d’internet.  

● No utilitzaré els serveis d’informació previstos per l’INS Antoni Pous i Argila per crear,              
transmetre, exhibir o publicar materials que puguin assetjar, ofendre o generar           
qualsevol tipus de perjudici. 

● Si es sospita que hi ha hagut un ús no autoritzat i/o inadequat del sistema d’informació                
que pugui comprometre la imatge i/o reputació de l’INS Antoni Pous i Argila o la               
reputació i/o integritat d’una persona (que pertanyi o no a la comunitat educativa),             
s’investigarà l’incident sota la supervisió del cap d’estudis. En cap cas s’accedirà a la              
informació d’un compte o es procedirà a la seva monitorització si no s’ha produït una               
infracció de gravetat i sempre oferint les màximes garanties a les persones afectades.             
Si el centre sospita que el sistema pot ser utilitzat amb finalitats delictives o per               
emmagatzemar text, imatges o altres objectes digitals il·legals, l’assumpte es          
traslladarà a l’autoritat corresponen. 

 
He llegit, entenc, i compliré aquest Reglament d’Ús Acceptable: 
 
 
Firma:…………….… Nom:………………..…………………… Data:……………….. 
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