
Exemple de normes del fòrum redactades per l’equip de la publicació digital Les hores de l’IES 
Salvador Espriu de Barcelona:

   1. Sigues respectuós/a: Dins del fòrum s’hauran de respectar les opinions i la personalitat diversa 
del altres membres del centre.

   2. Mostra’t com un espriuenc/a: les persones que hi participin hauran de respectar les següents 
actituds: convivència pacífica, justa, solidària, no discriminatòria i amb respecte al medi ambient, 
principis rectors de l’IES Salvador Espriu d’acord amb el projecte educatiu del centre.

   3. Ús restringit: Aquest fòrum és d’ús privat, és a dir, només l’alumnat  i el professorat del centre 
en poden fer ús, ja que s’ha de posar nom d’usuari i contrasenya.

   4. No molestis, si no vols rebre: No s’han d’utilitzar els missatges privats per spamejar o difondre 
virus ni altres maneres de perjudicar a qualsevol membre del fòrum.

   5. No siguis redundant: Comprova que el que escrius o preguntes no hagi estat preguntat o respost 
en un altre lloc del fòrum.
 
   6. No s’admet ni publicitat ni mecenes: No indiquis reiteradament ni una adreça web o ni una 
marca al fòrum.

   7. Guarda bé la teva contrasenya: Mai no deixis la teva contrasenya escrita si no ets al teu 
ordinador personal ja que amb el teu nick podrien obrir el teu compte, adreça, etc. i actuar en nom 
teu.

   8. No copiïs (que no és cap examen!): Cadascun dels membres del fòrum ha de saber que tots els 
materials publicats a la xarxa tenen uns drets d’autor si no es diu el contrari, per tant, no es poden 
publicar materials al fòrum que siguin propietat d’altres.

   9. Sigues lleial amb els altres: No es pot publicar dins del fòrum qualsevol tipus d’informació, 
imatges o vídeos sense l’autorització de les persones que hi surten.

  10. Què passaria en cas de no complir aquestes normes? El defensor del Fòrum t’enviaria un 
missatge informant-te que has incomplert una d’aquestes normes i la pròxima vegada que 
cometessis qualsevol infracció se’t negaria l’accés al fòrum durant un cert temps o en funció del 
grau de la infracció se t’aplicaria la sanció corresponent, d’acord amb la normativa del centre i el 
decret de drets i deures dels alumnes de la Generalitat de Catalunya..


