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Declaració de principis 

 L'ordinador portàtil és propietat de les famílies i, per tant, són 

aquestes les encarregades del seu manteniment, de gestionar la 

garantia en cas de mal funcionament i de prendre les mesures 

necessàries per evitar-ne el furt i els accidents. 

 Els portàtils són una eina d'aprenentatge reservada a aspectes 

acadèmics. I és amb aquesta finalitat que l'escola homologa el 

maquinari i el programari a utilitzar. 

 El professorat és qui regula l'ús dels ordinadors a l'aula i té potestat 

per demanar-ne la desconnexió en cas de mal ús i restaurar el 

sistema quan ho cregui necessari. 

 L'alumnat haurà de posar una contrasenya a l'usuari per raons de 

seguretat i privacitat. Però aquesta contrasenya ha de ser 

informada als pares i mares o tutors legals, i als professors/es que 

els hi demanin en un moment determinat. 

 

Normativa de l’ús d’ordinadors a l’escola 

 L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del 

professorat. 

 Els ordinadors han d’arribar cada dia al centre amb la bateria 

carregada de casa. 

 Sempre que no s’hagin d’utilitzar a l’aula, els ordinadors es 

guardaran en els armariets dels alumnes. 



 

 Els ordinadors no s’engegaran fins que el professorat ho indiqui. 

 Entre classes l’alumne/a és el responsable del seu ordinador. 

 Els ordinadors són personals i intransferibles per evitar 

incidències. 

 L’alumne/a només podrà carregar el seu ordinador a l’escola amb 

prèvia autorització del docent. 

 Cal portar auriculars en les sessions on siguin necessaris 

(idiomes, visionat de vídeos…). 

 Totes les connexions a la xarxa (webs, xarxes socials, correu…) 

queden supeditades a la consulta i aprovació del/de la professor/a 

o responsable de l’espai d’aprenentatge on es trobi l’alumne/a. 

 Només es podran instal·lar programes que el professorat demani 

i es farà conjuntament a l’aula amb la seva supervisió. 

 Tothom té dret a preservar l’ús de la seva identitat i, per tant, la 

webcam i els micròfons només s’han d’utilitzar per enregistrar 

imatges i/o so quan ho demani el professorat. 

 Si un alumne/a oblida l’ordinador a casa, realitzarà el mateix treball 

o un de similar de forma escrita. 

 És necessària una justificació escrita dels pares o tutors legals si 

els deures on-line no s’han pogut fer a casa per manca de 

connexió. 

 L’ordinador que no es desi correctament serà guardat pel docent i 

lliurat a l’alumne en acabar la jornada escolar. A la tercera 

incidència el dispositiu serà retornat únicament als pares. 

 

 

 



 

Recomanacions 

 Es aconsellable guardar el dispositiu en una funda protectora. 

 És important que a casa es facin còpies de seguretat de les dades 

amb certa periodicitat. 

 Els dispositius disposen de touchpad (panell tàctil) que substitueix 

el ratolí, no obstant, és molt recomanable portar-ne un de petit. 

 Si algun/a alumne/a no disposa de connexió a casa, ha d’informar 

al seu tutor per tal d’habilitar mesures per treballar des de l’escola, 

segons horari i espai establert pel tutor. 


