NORMATIVA i CONSELLS d’ÚS dels PORTÀTILS i TAULETES.
General
1.

El portàtil o tauleta , a l'institut, són una eina de treball i aprenentatge, i s'ha
de portar guardat en una funda de protecció.

2.

L'ús del portàtil o tauleta es farà sempre seguint les pautes del professorat. El
professor/a és qui defineix en quin moment es treballa amb el portàtil o
tauleta, quan s'ha d'obrir i quan ha de romandre a la funda.

3.

El portàtil o tauleta són responsabilitat de l'alumne/a. En cas de pèrdua o
desperfectes, el centre no se'n farà responsable. El centre recomana tenir una
assegurança.

4.

Els portàtils, tauletes i carregadors sempre hauran d'estar identificats
mitjançant un adhesiu, amb el nom, cognoms i curs de l'alumne. [F. Lleu]

5.

La bateria del portàtil o tauleta ha d'estar carregada cada dia en començar les
classes. [F. Lleu]

6.

No s'ha de tenir ni exposar a l'escriptori o a l'exterior, fotografies o vídeos de
contingut obscè, violent, sexista, racista, discriminatori, vexatori... [F. Greu]

7.

Tothom té dret a preservar l'ús de la seva imatge. Mai s'ha d'utilitzar la web
cam, ni fotografiar altres persones al centre, ni gravar la seva veu, excepte
per una tasca educativa sota la supervisió del professorat. [F. Greu]

A l'aula
1.

Quan el professor/a entra a l'aula el portàtil o tauleta ha de tenir la pantalla
tancada. [F. Lleu]

2.

La barra de tasques (part inferior de l'escriptori) ha d'estar sempre visible [F.
Lleu]

3.

No es poden tenir al portàtils o tauletes jocs no educatius, música o pel·lícules
sense llicència ni determinats programes (Ares, Emule ...) i fer-ne ús a l'aula.
[F. Greu]

4.

Al carregar el portàtil o tauleta només ha d'aparèixer l'escriptori (ni
Messenger, ni Instagram...). [F. Lleu]

5.

Al arrancar el navegador d'internet ha d'aparèixer la plataforma Moodle de
l'Institut. [F. Lleu]

6.

A l'hora del pati els ordinadors o tauletes s'hauran de desar a la motxilla i
aquesta quedarà tancada. [F. Lleu]

Fora de l'aula
1.

Els portàtils o les tauletes no es poden fer servir als patis ni a la sala de
guàrdia, excepte quan així ho determini un professor/a. [F. Lleu]

2.

No es pot sortir de l'aula amb el portàtil o la tauleta a la mà. S'han de portar
guardats a la motxilla o dins la funda. [F. Lleu]
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NORMATIVA i CONSELLS d’ÚS dels PORTÀTILS i TAULETES.
Consells d'ús
1.

És convenient passar periòdicament un antivirus. No és convenient compartir
llapis de memòria.

2.

És convenient fer una còpia de seguretat periòdica dels nostres documents i
tenir-ne una còpia endreçada en carpetes d’àmbit i matèria a l’espai al núvol
personal (Drive, Dropbox, One Drive, etc.)

3.

No desendollarem el portàtil estirant pel fil sinó pel mateix endoll.

4.

En els canvis de classe els portàtils, tauletes o carregadors no han de quedar
a l'abast de ningú més que no sigui el seu propietari.

Incidències tècniques i Protocol
1.

Quan els alumnes es troben amb un problema tècnic han de demanar a
consergeria el document de “Sol·licitud” on explicaran el problema i han de
retornar el full també a consergeria.
Aquest document s'entregarà als coordinad@rs d'informàtica.

2.

Els coordinad@rs d'informàtica revisarà setmanalment les sol·licituds i es
posarà en comunicació amb el propietari/a del portàtil o tauleta per a
comunicar-li com ha de procedir.
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