
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Gabriela Mistral
Coordinació Informàtica

CARTA DE COMPROMÍS INFORMÀTIC
L’Institut  Gabriela Mistral  posa al  servei  de l’alumnat de l’ESO, Batxillerat  i  CCFF un suport
informàtic de recolzament docent amb les aules d’informàtica i l’aula d’informàtica mòbil.
    Aquesta  última  consisteix  a  treballar,  mitjançant  la  utilització  de  portàtils,  continguts
curriculars a les diferents matèries dintre de la classe ordinària.
    Perquè aquest servei funcioni correctament és necessari acceptar i complir el decàleg de
consells i normes que es detallen en aquest full; per això, signo el següent document:

En cas de menor d’edat:
Nom i cognoms pare/mare i/o tutor/a legal:
Núm. DNI:
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Grup/Curs/Estudis (ESO/BATX/CCFF):

En cas de major d’edat:
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Núm. DNI:
Grup/Curs/Estudis (BATX/CCFF):

CONSIDERACIONS PRÈVIES
A) L’ordinador és propietat del centre i no pot sortir de l’aula.
B) L’ordinador, a l'institut, és una eina de treball i estudi.
C) 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 no autoritzades pel docent...
D) Mentre el 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.
E) S’haurà d’apagar l’ordinador  una mica  abans d’acabar la classe i sempre amb el vistiplau del

professor/a,  per  dipositar-lo  novament  al  carretó,  al  mateix  lloc  i  endollat,  indicat  per  la
correspondència numèrica (safata – ordinador).
 

EM COMPROMETO A:
1. Agafar sempre el mateix ordinador.

L’assignat inicialment pel professor/a de la matèria,  per tal d’evitar-me possibles problemes
tècnics i de continguts punibles (racistes, xenòfobs, ofensius, violents, indecents, etc.) aliens a la
meva persona.

2. Vetllar  per  la  bona  cura  de  l’equip  informàtic al  meu  càrrec  (evitar  cops,  mantenir  les
identificacions, no fer malbé pantalla i teclat, etc.).

3. Respectar els  ordinadors dels  companys  i  comunicar al professorat qualsevol comportament
inapropiat per part dels companys/es.

4. Informar, només encendre’l,  de qualsevol incidència o anomalia detectada, tant tècnica com
de continguts (programari no necessari o una personalització inadequada de l’equip).

5. Seguir en tot moment les instruccions donades pel docent que estigui fent ús d’aquest recurs.
6. Complir totes aquelles normes  especificades  a les Normes d’Organització i Funcionament de

Centre (NOFC) referides a la gestió de l’aula.
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RESPONSABILITATS DERIVADES

➢ La reiteració en l’ús inapropiat de l’ordinador assignat a l’alumne/a pot significar la pèrdua del
dret d’utilització, prèvia notificació a les famílies o tutors/es de l’alumne/a, així com l’aplicació
d’alguna conseqüència disciplinària d’acord amb les NOFC.

➢ Qualsevol desperfecte ocasionat a l’ordinador per l’alumne/a, ja sigui el propi que té assignat o
un  altre  d’un  company/a  de  classe,  anirà  a  càrrec  de  la  família  que  assumirà  els  costos
econòmics  de reparació o restitució d’aquest.

Signatura pare/mare, tutor/a legal           Signatura de l’alumne/a

Sant Vicenç dels Horts, .......   de 20...
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