
 

 

Compromís de bones pràctiques telemàtiques 

A l’Institut Joan d’Àustria l’espai virtual té la consideració d’ampliació del món físic i per tant es considera un                   
espai on a banda d’aplicar-se les legislacions pròpies de rang superior, s’hi fan extensives les Normes                
d’Organització i Funcionament.  

Al centre l’ús de les noves tecnologies està integrat dins de les diferents activitats              
d’ensenyament-aprenentatge (tant l’alumnat com el professorat disposa de credencials corporatives i           
múltiples eines telemàtiques). És possible que en determinats moments, al llarg del curs, l’alumnat hagi de                
continuar la seva formació des de casa seva, ja sigui per situacions derivades de confinaments (personals o                 
grupals), per canvis normatius o  per noves directrius del Departament d’Educació.  

Sobre la base de les raons exposades hem creat aquest document de compromís on l’alumnat i les famílies                  
coneixeran les normes que hauran de tenir en compte quan facin ús de les noves tecnologies i es                  
comprometran a respectar-les. 

En/Na __________________________________________________ amb DNI _______________  

matriculat/da a l’etapa __________________________  curs ______   grup ____ 

Em comprometo a: 

● Fer servir les meves credencials corporatives exclusivament per l’àmbit acadèmic. 
● Assistir puntual i regularment a les convocatòries virtuals prèviament planificades.  
● Identificar-me en les trobades virtuals. La càmera estarà connectada al llarg de la trobada. 
● Intentar trobar l’espai que menys envaeixi el meu entorn o la meva intimitat personal.  
● Fer servir un llenguatge i unes formes correctes: No faré comentaris despectius, insultants o              

amenaçadors, ni per descomptat cap actuació que pugui interpretar-se com a assetjament envers             
els altres. Utilitzaré el vestuari habitual que portaria físicament al centre.  

● Respectar a la resta de persones participants en les trobades virtuals: No publicaré continguts              
que els puguin ofendre, siguin difamatoris, discriminatoris, intimidatoris o contraris als seus drets             
personals.  

● Complir amb la legislació vigent, fent èmfasi en les normes relacionades amb la identitat              
digital: No faré gravacions i/o captures de pantalles sense consentiment explícit i en el cas de                
tenir-lo no faré difusió de les imatges i/o gravacions sense el consentiment per escrit de les                
persones afectades o que tinguin els drets. Tindré especial cura amb els drets d’imatge i de la                 
propietat intel·lectual. 

● Seguir les pautes marcades per https://internetsegura.cat/ i https://www.is4k.es/ (Internet Segura          
For Kids) 

 

Barcelona, ___ de ____________________ de 202 _ 

 

Signatura alumnat                          Nom i Signatura (mare/pare/tutor/tutora legal) 
(alumnat menor d’edat) 

 

Aquest document, signat, s’ha de lliurar al/a la tutor/ra de grup  

https://internetsegura.cat/
https://www.is4k.es/

