
Normes i recomanacions per a un bon ús dels ordinadors

Cal començar recordant dos principis fonamentals, coneguts per tots:
El/la professor/a, en qualsevol circumstància, és el que dirigeix la classe i anuncia i ordena
què cal fer a cada moment.

L'ordinador, a l'escola, és una eina més de treball.

NORMATIVA 

 Cal  tenir  sempre  paper  i  llapis  a  mà,  ja  que  el  teu  aprenentatge  és  el  resultat  de  la
combinació de moltes eines diferents, entre elles l’ús de l’escriptura i l’ordinador.

 Tracteu la informació que doneu a través de la plataforma (fotos, opinions...) amb respecte.

 A l’hora del pati, d’Educació Física o altres moments en què no es faci servir, l’alumne/a té
l’obligació de desar el seu ordinador a l’armari de l’aula.

 L'ordinador s'utilitza en funció d’allò que diu el/la professor/a a l'inici de la classe. En cap
cas es faran tasques diferents amb l'ordinador que no siguin les indicades pel professor/a.

 En horari escolar, 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...
Només si el/la professor/a ho manifesta expressament se’n pot fer una excepció d’aquesta
norma.  No  seguir  aquesta  norma  tindrà  conseqüències  en  la  nota  de  la  matèria
corresponent i comportarà la retirada temporal de l’ús de l’ordinador.

 Els auriculars tan sols es podran fer servir quan el/la professor/a ho demani.

 Es col·locarà una adhesiu a la bateria i un altre a l’exterior de l’ordinador, on hi consti el
nom, el grup classe i el núm. de sèrie per tal d’identificar-los en qualsevol moment. No es
podrà afegir cap altre tipus d’adhesiu decoratiu.

 La càmera de l’ordinador estarà tapada amb un gomet.

 L’ús d’una funda per protegir el portàtil és obligatori.

 No es pot modificar la imatge de fons d’escriptori. Aquesta serà triada en una activitat de
tutoria.

 Tots  els  documents  es  guardaran  organitzats  per  carpetes  de  matèries  a  Els  Meus
Documents i se’n faran còpies periòdiques.

 Davant d’un problema tècnic, en cap cas es pot baixar l’ordinador a l’equip informàtic  i  es
comunicarà al professor/a per gestionar com treballar a l’aula.

 Aquest  portàtil  no  pot  tenir  programes  de  descàrrega  massiva (per  exemple  emule,
eDonkey, Torrent…), ni accés a xarxes socials (per exemple facebook, twiter…), ja que es
tracta d’un material d’ús exclusivament educatiu.

 Qualsevol professor/a del centre pot inspeccionar l’ordinador de qualsevol alumne i retirar
l’ordinador si se’n fa un mal ús.

 En els canvis de classe els ordinadors no han de quedar a l'abast de ningú que no sigui el
seu propietari i amb la pantalla tancada.



 En cas de fer servir el llapis de memòria, tingueu cura d’extreure’l amb seguretat i utilitzeu
l’antivirus del vostre portàtil.

RECOMANACIONS

 Recordeu actualitzar l’antivirus de forma periòdica.

 La bateria del vostre ordinador té una durada limitada. Si es tracta de forma adequada
durarà molt de temps. Heu de desendollar el portàtil mentre hi hagi bateria i connectar-lo al
corrent elèctric quan us avisi de la manca d’energia.

 Realitzeu  els  ajustaments  necessaris  per  treballar  amb  l’ordinador  en  mode  d’estalvi
energètic. No el tingueu connectat de forma innecessària.

 El/la professor/a retirarà l'ordinador quan se'n faci un mal ús.

Qualsevol ús indegut de l'ordinador i dels seus recursos tindrà conseqüències i, fins i tot, si
s'escau, més enllà de l'àmbit acadèmic.


