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NORMATIVA D’ÚS DELS ORDINADORS PERSONALS A L’AULA (curs 2020-2021) 

 

Normes generals 

1. L’ordinador és una eina d’ús acadèmic i una eina de treball, per tant, no es pot fer 

servir per a cap altra finalitat personal o particular com ara descarregar música, 

fotos, vídeos, jocs,  xatejar o fer ús de xarxes socials, entrar a portals no 

educatius... Només si el professor ho diu expressament podem fer una excepció a 

aquesta norma. 

2. Cada alumne ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company. 

3. L’ordinador s’engegarà només quan ho demani el professor/a. Quan el professorat 

explica, la tapa de l’ordinador ha d’estar baixada. Si el professor/a indica que al 

llarg de tota la classe l’ordinador no s’utilitzarà, l’alumne/a l’haurà de guardar a la 

motxilla o al calaix. El mateix succeeix amb tots els perifèrics (ratolí, memòria 

USB...). 

4. Els alumnes han d’enganxar una etiqueta amb les seves dades (nom, cognoms i 

grup) a la part de darrere del portàtil sense tapar els forats de ventilació. 

5. Els ordinadors es portaran al centre al matí i els tornaran a casa cada dia. En acabar 

la jornada escolar, l’ordinador s’ha de dur a casa i carregar la bateria per al dia 

següent. 

6. Els ordinadors han d'arribar al centre amb la bateria carregada al 100%. No es 

podran carregar durant les classes.  

7. No es pot utilitzar l’ordinador si no hi ha el professor/a a l’aula. Tampoc, entre 

classe i classe. 

8. Només es poden utilitzar els portàtils a les aules; no es poden fer servir ni als 

passadissos ni al pati. 

9. En cap cas es faran tasques amb l'ordinador diferents de les que indiqui el 

professor. 

10. El professor retirarà temporalment l ordinador quan se n faci un mal ús.  

11. Cal tenir sempre a mà els quaderns i el material d’escriptura i de treball de cada 

matèria, ja que l’ordinador es considera com una eina complementària a l’estudi. 



12. Els perifèrics (ratolí, llapis de memòria, auriculars…) tan sols es podran fer servir 

quan el professor ho indiqui. 

13. El professorat pot controlar i revisar els continguts i activitats de l’alumne/a amb 

l’ordinador. 

14. L'alumne/a és el/la responsable del seu ordinador i de vetllar per la seva protecció.  

Ell/ella ha de prendre les mesures necessàries per evitar el furt, les avaries i els 

accidents. L'alumnat serà el responsable dels danys que pugui causar en els 

ordinadors d'altres companys.  

15. En cas de furt de l’ordinador, l’alumnat i la seva família hauran de presentar la 

corresponent denúncia davant dels Mossos d’Esquadra indicant, el més 

acuradament possible, l'hora exacta del furt, les dues adreces MAC i el número de 

sèrie. 

16. Tothom té dret a preservar la seva imatge. Per aquest motiu, la càmera web només 

s'ha d'utilitzar quan ho indiqui el professor/a. Mai s'ha de fotografiar altres 

persones ni enregistrar la seva veu. Per tant, mentre no se’n faci ús, sempre 

s’hauran de tapar els objectius de la càmera amb un adhesiu. 

17. Es sancionarà l'ús inadequat de la xarxa. Queda prohibit l'ús de programari de 

descàrrega il·legal. Cal tenir en compte que es tracta d’una activitat il·legal que, a 

més, genera un perjudici directe a tot l’institut en reduir l’ample de banda. 

18. La personalització de l'ordinador: escriptori, estalvi de pantalla, adhesius externs i 

d'altres elements hauran de ser respectuosos i ajustar-se a la normativa de 

convivència del centre. 

19. La Coordinació TAC de l’Institut no fa manteniment dels equips que siguin 

propietat dels alumnes.  

20. Quan hi hagi un problema tècnic, en cap cas es pot interrompre la classe. 

21. En els casos en què l’alumne/a no faci cas de les instruccions del professor/a o 

incompleixi alguna de les normes anteriors, se li posarà la falta que correspongui a 

la gravetat i/o reincidència dels fets. Les sancions per aquestes faltes s’aplicaran 

segons el que està establert a les Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre. 

 

Aquesta normativa serà revisada i actualitzada periòdicament segons les necessitats 

que es vagin observant. 


