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CRITERIS PER REALITZAR EL PROCÈS
• Ús de l’ordinador a l’escola com una eina d’aprenentatge
o L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professor
o Els alumnes hauran d’apagar els ordinadors després de cada sessió de classe i no els
podran tornar a encendre fins a l’arribada del següent professor.
o Els alumnes només podran treure els ordinadors de l’aula per a la classe d’anglès, les
matèries optatives o la biblioteca.
o En el cas de la biblioteca, els alumnes només podran utilitzar els ordinadors per a la
realització de feines escolars.
o En acabar hauran de deixar els ordinadors a la taula supletòria i esperar a les 15:10 per
recollir-los.
• Ús responsable de la connexió a la xarxa
o No és permès connectar-se a d’altres webs diferents a les que els professors indiquin.
o No es poden descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el
seu ús acadèmic.
o Els alumnes no poden connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol altra xarxa social
si no és per indicació del professor.
• Tenir bona cura de l’ordinador personal
o L’aspecte de l’ordinador- salvapantalles, adhesius externs,...- serà d’acord als criteris
establerts per d’altres materials escolars: els alumnes podran personalitzar-los respectant
la normativa de convivència.
o Cal evitar els cops o moviments bruscos de les taules
o No es podran carregar els ordinadors en llocs de pas.
o En acabar les sessions de les 11h i de les 13:30, els alumnes guardaran els portàtils en
les seves fundes protectores.
FASES DEL PROCÉS:
• Qualsevol actuació per part dels alumnes contraria als criteris establerts es considerarà
falta.
• La gravetat de la falta s’establirà per la reincidència en l’incompliment de les normes
• Les sancions per aquestes faltes s’aplicaran segons l’establert en el Reglament de Regim
Intern i podran per tant comportar l’expulsió de l’alumne en les faltes greus.
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