NORMES D’ÚS DELS ORDINADORS PORTÀTILS.
(L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà el sancionament de l’alumne)

1. L’alumnat ha de tenir cura de que l’ordinador estigui en perfecte estat de funcionament.
2. Els ordinadors han d'arribar al centre amb la bateria carregada. Els ordinadors no s'endollaran durant les
classes si no es descarrega la bateria.
3. El centre no prestarà portàtils a no ser que el de l'alumne estigui en reparació i porti un paper de la botiga
que així ho justifiqui.
4. 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 ni xatejar.
5. L’alumnat no podrà fer descàrregues (música. pel·lícules, jocs, programes...), ni portar programes
instal·lats no educatius. En cas de dubte haurà de posar-se en contacte amb el coordinador d’informàtic.
6. No es poden fer servir els portàtils als passadissos ni al pati. Tampoc entre classe i classe. Quan l’aula
quedi buida, s’han de guardar dins les motxilles.
7. Els alumnes de menjador podran utilitzar els portàtils en l’espai indicat i únicament per fer deures.
8. Els portàtils i carregadors han d'estar identificats amb una etiqueta on consti el nom, el grup i un telèfon
de contacte de l’alumne/a. La càmera s’ha de tapar amb un gomet vermell perquè és prohibit gravar i fer
fotografies en el centre.
9. Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries a la unitat D.
11. Es recomana fer periòdicament còpies de seguretat de les dades personals en un llapis USB.
12. Es faran periòdicament revisions dels ordinadors; si tenen programes no autoritzats, es procedirà a
restaurar el sistema original.
13. És molt recomanable l'ús d'un ratolí i d'una funda per protegir el portàtil.
13. Incidències tècniques: Quan algú es trobi amb un problema tècnic, en cap cas pot interrompre la classe.
S’actuarà de la següent manera:
1) Es torna a intentar
2) Es reinicia l'ordinador.
3) No es para en cap cas la classe i s’espera al final per solucionar-ho.

