Normes d’utilització dels ordinadors:
1. La responsabilitat de l'estat dels pupitres i dels equips informàtics recaurà
sobre els alumnes o alumnes que tenen assignada la seva utilització a cada
moment. Cada reparació derivada d'un mal ús d'aquests elements serà per
compte dels usuaris o usuàries.
2. Queda prohibit qualsevol canvi de lloc de treball que no està autoritzat pel
tutor o tutora. Només el professor o professora responsable a cada
moment de l'aula, podrà canviar puntualment la ubicació de l'alumnat per
raons pedagògiques o disciplinàries.
3. En començar la jornada, cada parell d'alumnes o alumnes realitzarà un
reconeixement visual de l'ordinador i de la seva taula de treball.
Si en el reconeixement inicial, al inici d'una sessió de treball amb
ordinadors o en el transcurs d'aquesta s'observés alguna anomalia, haurà
de comunicar-se immediatament als responsables d'aula, que tramitaran el
part corresponent.
4. La situació normal dels ordinadors és apagat, i tant per al inici d'una
sessió de treball com para la seva finalització se seguiran les indicacions del
professor o professora responsable.
5. Queda prohibida la manipulació de l'equip informàtic que ens correspon
sense l'autorització de la professora o professor responsable.
6. Queda prohibida la manipulació no autoritzada de qualsevol equip diferent
del nostre lloc de treball.
7. En cap cas es permetrà la navegació lliure per Internet. En l'hora de
guàrdia i si el professor o professora ho autoritza, es podran utilitzar els
ordinadors com a eina d'estudi, investigació o lectura de periòdics i revistes
digitals. L'ús de l'ordinador per jugar serà sempre amb finalitats
didàctiques i a criteri de la professora o professor responsable.
8. Queden prohibides les connexions a Internet sense autorització del
professor o professora responsable.
9. No està permès l'emmagatzematge d'informació il·legal o ofensiva.
10. L'ús de l'ordinador en les pràctiques ha de ser compartit.

Normes d'utilització dels ordinadors portàtils:
1. La responsabilitat dels equips informàtics recaurà sobre els alumnes i les
alumnes que els utilitzen. Cada reparació derivada d'un mal ús serà per
compte dels usuaris o usuàries.
2. L'alumnat mai ha de quedar-se sol a l'aula amb els ordinadors.
3. Cadascun dels Carros té una Carpeta, en ella es troba la següent
documentació:
- Parts d'Incidències.
- Distribució de Portàtils
– Diària i per Hores.
4. El Tutor/a de cada Grup ha de nomenar dos alumnes/as Responsables
TIC, es pot optar per Delegat/a i Subdelegat/a.
5. La distribució de Portàtils a l'Alumnat serà d'un per cada dos Alumnes/as.
6. Una vegada distribuïts els Portàtils els Responsables TIC passaran el
document de Distribució de Portàtils; cada alumne/a indicarà el seu Nom i
Cognoms en la casella corresponent a l'ordinador que va ha utilitzar.
7. En començar una sessió de treball cada alumne o alumna realitzarà un
reconeixement visual de l'ordinador. Si s'observés alguna anomalia haurà
de comunicar-se immediatament als alumnes o alumnes responsables i al
professor o professora que emplenaran el Part d'Incidències TIC.
8. Els Responsables TIC reflectissin en els Parts d'Incidències qualsevol
anomalia en els equips, i els lliuressin a la Coordinadora TIC en finalitzar
la classe.
9. Tant per al inici d'una sessió de treball, com para el seu desenvolupament
i finalització hauran de seguir-se les indicacions del professor o professora
responsable.
10. En acabar la classe, l'alumnat col·locarà el portàtil en la seva safata
corresponent.
11. Queda prohibida la manipulació no autoritzada de qualsevol equip
diferent del nostre.
12. Només s'emmagatzemarà informació en la carpeta d'usuari. No està
permès l'emmagatzematge d'informació il·legal o ofensiva.
13. En cap cas es permetrà la navegació lliure per Internet. Es podran
utilitzar els ordinadors com a eina d'estudi, investigació o lectura de
periòdics i revistes digitals. L'ús excepcional de l'ordinador per jugar serà
segons criteri del professor i amb finalitats didàctiques.
14. Està absolutament prohibit instal·lar qualsevol tipus de programes, ja que
això impedeix l'actualització centralitzada dels equips.
15. L'alumnat si vol pot portar i connectar el seu propi ratolí.
16. Els ordinadors es deuran apagar segons el protocol correcte, els
problemes i el mal funcionament dels equips succeeix quan no s'utilitzen
de forma adequada.

