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PROJECTE 1X1

NORMES DE FUNCIONAMENT
1. Material complementari que han de portar:
•
•
•
•
•

auriculars
funda pel portàtil
ratolí (optatiu)
USB (8 G)
Carregador

2. L’ordinador és propietat de l’alumne: cada tarda va a casa.
3. Cada dia han de venir amb la bateria carregada.
4. Els ordinadors tenen 2 anys de garantia total, però si s’instal.len programes no
autoritzats, es fa un mal ús o es maltracta l’aparell, aquesta garantia es perd.
5. En cas que l’ordinador no funcioni es portarà al col.legi i el tècnic informàtic
restaurarà el sistema operatiu (és a dir, s’esborrarà tot el que hi hagi a l’ordinador i
es tornarà al punt d’inici). Per això és important que els alumnes s’acostumin a
guardar els treballs en un USB o en un altre suport digital.
6. En cas que l’avaria sigui greu podeu contactar amb la marca «Toshiba» al telèfon
902.56.56.88.

7. Els alumnes són responsables de portar cada dia l’ordinador. En cas contrari (o que
portin la bateria descarregada) el centre disposa de portàtils per deixar-los i que no
es quedin sense treballar.
En aquests supòsits cada nen/a té tres oportunitats (una espècie de “BONUS” ). A la
quarta vegada que es deixi el portàtil a casa o el porti descarregat el professor li
donarà feina escrita i l’alumne recuperarà la classe com a deures quan arribi a casa.
8. Els alumnes només poden connectar-se a les pàgines que els indiqui el professor
(algunes adreces tipus “messenger” o “facebook” les tindran bloquejades dins del
recinte escolar). En cas contrari el professor li obligarà a apagar l’ordinador i haurà
de fer la feina per escrit durant tot el dia. Si l’alumne reincideix, l’Equip Directiu
decidirà la sanció i el procediment a seguir.
9. Els alumnes poden configurar el salvapantalles al seu gust, respectant les normes
del Reglament de Règim Intern.
10. No es pot decorar la tapa del portàtil amb pòsters, fotografies, etc.
11. Recordem que és una eina de treball escolar: no ha de tenir jocs ni programes
innecessaris, sobretot els programes per baixar pel.lícules o música (tipus Emule,
Counter, etc.) ja que el portàtil té una memòria determinada i contra més programes
s’instal.li més lenta anirà la xarxa.
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12. Recomanem que quan treballin a casa ho facin amb l’ordinador connectat a l’endoll
(traient la bateria) perquè aquesta allargarà la seva vida.
13. Per seguretat les classes es tancaran a les hores del pati, Educació Física i a les
sortides del migdia i la tarda.
14. Quan l’ordinador no s’utilitzi s’ha de guardar dins la funda i col.locats al calaix.
15. Els ordinadors només es poden fer servir a l’aula. En la resta d’espais del centre
s’han de portar guardat a la motxilla o dins la funda.
16. El professor tutor, el coordinador d’informàtica o el professor que estigui impartint la
matèria corresponent podrà inspeccionar el contingut dels aparells quan ho
consideri oportú.
17. Si un ordinador conté fotos, vídeos... amb continguts racistes, xenòfobs, ofensius o
violents el propietari anirà a laComissió de disciplina del Centre.
18. Tots els elements de l’ordinador (fundes, USB, etc.) s’hauran d’etiquetar amb el nom
de l’alumne.
19. Recordem que és feina de TOTS educar els nostres alumnes per tal que aprenguin
que la idea de treballar amb ordinador és la d’explotar aquesta eina com a recurs
d’aprenentatge. Fem que aprenguin a utilitar-lo per aquest propòsit.
20. Tothom té dret a preservar l´ús de la seva imatge. Per aquest motiu la webcam
només s’ha d’utilitzar quan ho demani el professor. Mai s´ha de gravar ni fotografiar
a d’altres persones al centre ni gravar la seva veu.
21. Cal tenir sempre paper i bolígrafs a mà per si falla l’ordinador.
22. Qualsevol incidència que no es contempli en aquests apartats serà resolta per
l´Equip Directiu segons el Reglament de Règim Intern.
23. La ressolució d’algun conflicte tècnic amb el netbook recaurà sempre sobre la
garantia TOSHIBA i el centre no se’n fa responsable.
24. El centre no disposa de cap servei tècnic malgrat pugui realitzar sobre la màquina
alguna tasca de manteniment.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo _____________________________________________________________________
pare/mare de l’alumne/a ___________________________________________________
he llegit i accepto les normes establertes per a l’ús del portàtil que el meu fill/a utlitzarà al
col.legi dins del projecte 1X1.
Per a que així consti,
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SIGNAT

