Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Puig Castellar

Normativa de funcionament de les aules d’Informàtica

a) El material informàtic és propietat del centre i cada alumne és responsable de la
utilització de l’ordinador assignat, on tindrà d’assumir la responsabilitat del seu bon
ús.
b) La clau d’accés de cada usuari cal mantenir-la en secret i no s’ha de donar a
conèixer a ningú més. Entrar amb una clau d’accés d’un altre company o professor
no està permès.
c) Els fitxers o documents creats s’han de guardar únicament dins dels directoris
personals del servidor. En cap cas s’han de gravar fitxers en els discs durs locals
dels ordinadors.
d) Queda PROHIBIT INSTAL·LAR o DESINSTAL·LAR programes i modificar la
configuració del sistema sense permís del professor.
e) Cal utilitzar la impressora amb moderació, no es podrà imprimir apunts ni manuals.
f) Queda totalment PROHIBIT baixar-se JOCS, PEL·LÍCULES, IMATGES, MÚSICA,
JUGAR o qualsevol altre ús de l’ordinador que no sigui l’estrictament acadèmic.
g) L’accés a Internet haurà de limitar-se als objectius acadèmics fixats pel
departament.
h) En cas de detectar alguna anomalia en el funcionament d’alguna màquina, cal
avisar al professor.
i) No està permès MENJAR, BEURE NI FUMAR dins les aules del centre.
j) Durant les hores de classe els telèfons mòbils han de romandre APAGATS, en cas
contrari el professor el podrà confiscar.
k) En acabar les classes, s’han d’apagar els ordinadors i monitors segons les normes
del Sistema Operatiu. Així mateix, es recolliran tots els papers i es deixaran les
taules netes, i les cadires al seu lloc.
l) Durant els esbarjos no es permet quedar-se dins les aules.
m) Per tal de garantir el respecte d’aquestes normes, els professors es reserven el
dret d’auditar qualsevol treball de tots els usuaris, així mateix de mirar el contingut
de les seves carpetes.
n) Els ordinadors, ratolins, teclats o torres no es poden moure del seu lloc.
o) En cas de dany o de robatori d’algun material de l’aula, l’equip docent es reserva el
dret de sancionar aquesta conducta i portar-la al consell escolar.

L’INCOMPLIMENT D’AQUESTES NORMES SERAN SANCIONADES PER L’EQUIP
DOCENT.
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