
Normes bàsiques per a l'ús dels ordinadors a l'aula

Cal començar recordant dos principis bàsics, sabuts de tots:

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

• El professor/a, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i anuncia 
i ordena el que cal fer en cada moment.

Ús de l'ordinador

• Es recomana que cada alumne tingui un ratolí i si és possible una funda. 

• Treballar amb LINKAT perquè no agafa virus.

• Les carpetes personals de les matèries s’han de crear en Els Meus 
Documents.

• L’alumnat ha de realitzar còpies periòdiques dels documents i arxius relacionats amb les 
activitats de classe, de l’ordinador portàtil a un dispositiu de memòria extern per tal d’evitar 
pèrdues irreparables. 

• L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professor. Si el 
professor no diu el contrari, l'ordinador estarà guardat.

• Per atendre les indicacions del professorat s'ha de baixar la tapa de 
l’ordinador.

• Els alumnes hauran d’apagar els ordinadors després de cada sessió de 
classe i no els podran tornar a encendre fins a la indicació d'un professor.

• No es poden instal·lar programes. Als alumnes que tinguin altre programari 
se’ls formatarà l’ordinador per tornar-lo a punt d’inici.

• En cap moment es pot fer servir l’ordinador per escoltar música, xatejar o 
baixar qualsevol arxiu.

• S’ha de portar l’ordinador a casa al final de la jornada i retornar-lo amb la 
bateria carregada l’endemà.



Actuacions en els espais comuns del centre:

• En els canvis de classe l’alumnat portarà l’ordinador portàtil desat en la seva 
motxilla o bé en la funda destinada a aquest efecte. En cap cas por portar-lo 
a la mà i molt menys engegat.

• Els ordinadors només es poden fer servir a l’aula i a la biblioteca. A la resta 
d’espais de l’institut s’han de portar guardats a la motxilla, o dins la funda. En 
el cas de la biblioteca, els alumnes només podran utilitzar els ordinadors per 
a la realització de feines escolars.

• En l’hora d’esbarjo es prohibeix l’ús del portàtil. Per tant no és permès el seu 
ús: en el pati, en el vestíbul i en els passadissos. 

• En el cas de l’alumnat que queda expulsat momentàniament de classe no 
podrà endur-se el portàtil i per tant realitzarà altres activitats alternatives que 
indicarà el seu/ la seva professor/a. 

Ús responsable de la connexió a la xarxa

• No és permès connectar-se a d’altres webs diferents a les que els professors 
indiquin.

• No es poden descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no 
relacionats amb el seu ús acadèmic.

• Els alumnes no poden connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol altra 
xarxa social si no és per indicació del professor.

Aspecte de l’ordinador personal
• L’aspecte de l’ordinador- salva-pantalles, adhesius externs,...- serà d’acord 

als criteris establerts per d’altres materials escolars: els alumnes podran 
personalitzar-los respectant la normativa de convivència.

Incidències tècniques:
Quan hi hagi un problema tècnic, en cap cas s'ha d'interrompre la classe. Cal 
actuar de la següent manera:

• tornar-ho a intentar

• provar-ho per altres camins (ex. Si un document no s’obre amb Word, ho 
provarem amb OpenOffice).

• reiniciar l'ordinador

• no aturar la classe i esperar al final per solucionar-ho.

En cas de incidència tècnica, cal contactar amb el Servei Tècnic de DIODE al 
telèfon 902119585 (Sr. Carles Verdaguer)
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