
Des del centre es posa a la disposició de l’alumnat de segon cicle d’ESO, batxillerat, grau mitjà i
IFE un ordinador, cedit pel Departament d’Ensenyament, per tal que en faci el bon ús necessari
per seguir el seu aprenentatge. És la responsabilitat de l’alumne/a assegurar-se que es manté en
bon estat al llarg de tota la seva estada a l’Institut, moment en el qual l’hauràs de retornar al
centre. El centre pot demanar al llarg del curs diversos punts de control si així es requereix. No és
un ordinador en propietat de l’alumne/a, sinó que el centre el deixa en préstec. No es pot fer cap
modificació sobre l'equip (canvi de components, substitució o modificació del sistema operatiu,
etc).

Normes d’ús
Els portàtils estan cedits per a un ús escolar, per tant, no es podran utilitzar per difondre missatges
o material difamatori o discriminatori ni compartir imatges ofensives o participar en qualsevol
activitat il·lícita.
Durant l’horari escolar els dispositius són d’ús exclusivament acadèmic i, per tant, no es pot
escoltar música, veure o fer fotografies, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues o
utilitzar xarxes socials,... sense permís dels docents.
La càmera del portàtil ha de ser utilitzada únicament quan algun projecte ho requereixi o algún/a
docent ho hagi autoritzat.

Ús indegut dels dispositius
Segons la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter
personal, i la Ley Orgánica 1/1982, del 5 de maig sobre la protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, queda prohibit gravar imatges o àudios dins el
centre.

● La utilització d’imatges del professorat i dels companys/es sense la corresponent
autorització és un delicte tipificat i penat per la llei.

● El centre es reserva qualsevol acció civil o penal contra l’alumne/a i/o la seva família, en el
cas que el compliment d’aquestes normes i protocols d’ús de dispositius a l’aula i al centre
pugui causar algun perjudici a qualsevol membre de la comunitat educativa o al mateix
institut.

● Es consideraran intromissions il·legítimes la captació, reproducció o publicació mitjançant
fotografies o filmacions, o qualsevol altre mitjà, de la imatge d’una persona en llocs o
moments de la seva vida privada o fora d’ells.

● Queda prohibit suplantar la identitat, hackejar el dispositiu (propi o de companys/es) i
accedir no autoritzadament al dispositiu d’algú altre.

● Tots aquests supòsits seran considerats faltes molt greus.
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Ús responsable de la connexió a internet del centre
L’alumnat farà un ús responsable de la connexió a Internet, sense incórrer en activitats que puguin
ser considerades il·legals, que infringeixin els drets de l’escola o de tercers, o que puguin atemptar
contra la moral o ser considerades irrespectuoses o ofensives.
El professorat pot retirar temporalment el dispositiu si detecta que se n’està fent un mal ús. Es
podrà demanar el dispositiu de l’alumne per inspeccionar que no tingui programes o visita pàgines
web no permeses a l’escola.

A qui s’entreguen?
S’entreguen a tot l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat si no diuen al contrari.
S’entreguen també a tot l’alumnat que el necessiti de 1r i 2n de cicles de grau mitjà i a tots els
cursos d’IFE.
El poden tenir durant tota l’estada escolar, inclosos els períodes vacacionals.

Quan s’entreguen?
S’entreguen a les primeres setmanes de setembre. Cada classe anirà baixant al taller de
tecnologia 1, on a cada alumne/a se li donaran les seves credencials per entrar al portàtil i entrarà
allà mateix on s’esperarà que es configuri el portàtil per endur-se’l.
L’actualització de l’inventari INDIC es fa automàticament amb l’usuari que ha entrat a cada portàtil.

Quan es retornen?
Es retornen al finalitzar l’escolarització dins del centre, sigui per finalització d’etapa o per baixa.
En cas que no es retorni el portàtil en un mes de la data de la seva reclamació oficial, es procedirà
a fer una denúncia per robatori als Mossos d’Esquadra.

Què s’ha de fer en cas de robatori d'algun equip d'un/a alumne/a?
1. La família o l’alumne/a interposa la denúncia de robatori als Mossos d’Esquadra.
2. L’alumne/a entra la incidència al formulari.
3. L’alumne/a ha de portar un escaneig de la denúncia als Mossos d’Esquadra o bé la porta

en mà a la comissió digital.
4. La comissió digital entra la denúncia al SAU i es procedeix a retornar un equip de

substitució.

Què hem de fer en cas que l'ordinador d'un/a alumne/a pateixi alguna incidència amb el
portàtil?

1. L’alumne/a ha d’entrar la incidència sobre els desperfectes al formulari.
2. La comissió digital introdueix la incidència al SAU.
3. En cas que el desperfecte físic sigui intencionat, es rebrà una sanció disciplinària.
4. El SAU respondrà la incidència i es retornarà el portàtil a l’alumne/a.
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https://forms.gle/aqgMhu1GWYaHqd2p9

