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NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DELS DISPOSITIUS DIGITALS A L’AULA 
 

1.- ORDINADORS O TAULETES 
2.- CESSIÓ D’ORDINADORS 
3.- MÒBILS, AURICULARS I SMARTWATCHES 

 
1.-ORDINADORS O TAULETES  
 
QUAN ÉS PROPIETAT DE LA FAMÍLIA 
 

- L'ordinador portàtil o tauleta és propietat de les famílies i, per tant, són aquestes les 
encarregades del seu manteniment, de gestionar la garantia en cas de mal funcionament i de 
prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt i els accidents.  
 

- Els portàtils o tauletes són una eina d'aprenentatge reservada a aspectes acadèmics. Les 
famílies vetllaran per tal que en els ordinadors no hi hagi contingut inapropiat. 
 

- Serà responsabilitat de les famílies garantir que l’ordinador o la tauleta està protegit per un 
antivirus actualitzat. 
 

- L’ordinador o tauleta, carregador i la resta d’accessoris han d’estar sempre etiquetats amb el 
nom i cognom de l’alumne/a. 
 

- L'alumnat podrà posar una contrasenya a l'usuari per raons de seguretat i privacitat. Però 
aquesta contrasenya ha de ser informada als pares i mares o tutors/es legals, i al professorat 
que la demanin en un moment donat. 
 

- Els ordinadors o tauletes han d'arribar al centre amb la bateria carregada. 
 

- Tothom té dret a preservar l'ús de la seva identitat i, per tant, la webcam i els micròfons només 
s'han d'utilitzar per enregistrar imatges i/o so quan ho demani el professor. 
 

- Si un alumne/a oblida l’ordinador a casa, realitzarà el mateix treball o un de similar de forma 
escrita. 
 
LÚS DE L’ORDINADOR O LA TAULETA A L’AULA 
 

- El professorat és qui regula l'ús dels ordinadors a l'aula i té potestat per demanar-ne la 
desconnexió en cas de mal ús i restaurar el sistema quan ho cregui necessari. 
 

- L'ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat. 
 

- Tots els documents s’han de desar al núvol de manera segura per evitar-ne la pèrdua. 
 

- Cal portar una justificació escrita dels pares o tutors si els deures són online i no es poden fer 
per manca de connexió a casa. 
 

- Cal tenir en compte que està prohibit penjar tot allò que comprometi la protecció de dades o 
drets d’imatge, i les gravacions o pujades de material audiovisual sense permís. 
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- No es donaran les dades privades. 
 
L’ORDINADOR A L’ESCOLA 
 

- No es poden fer servir els portàtils als passadissos a l’hora del pati ni al menjador, a no ser que 
es digui el contrari. 
 

- L’ordinador ha de romandre guardat sempre que no s’utilitzi. 
 

- L’alumnat ha de portar els seus propis auriculars i fer-se’n càrrec així com de la resta de 
material vinculat a l’ordinador. 

 
 

ORDINADORS O TAULETES PROPIETATS DE L’ESCOLA 
 
 

- El professorat és qui regula l'ús dels ordinadors o tauletes a l'aula i té potestat per 
demanar-ne la desconnexió en cas de mal ús i restaurar el sistema quan ho cregui necessari. 
 

- L'ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat. 
 

- Tots els documents s’han de desar al núvol de manera segura per evitar-ne la pèrdua. 
 

- Cal tenir en compte que està prohibit penjar tot allò que comprometi la protecció de dades o 
drets d’imatge, i les gravacions o pujades de material audiovisual sense permís. 
 
 
2.- CESSIÓ D’ORDINADORS 
 
Es farà cessió d’un ordinador en cas que l’ordinador de l’alumne no funcioni sempre i quan: 
 
1.- L’ordinador de l’alumne/a hagi estat comprat a l’empresa a qui fem la compra conjunta. 
2.- I es signi el document de cessió: 
 
Article 1 - El servei de cessió d’ordinadors portàtils té com a objectiu facilitar l’ús d’ordinadors portàtils 
per a finalitats exclusivament acadèmiques. 
 
Article 2 - El servei de cessió d’ordinadors portàtils es realitzarà a través de les diferents direccions 
d’etapa i/o els responsables de la cessió i comportarà el lliurament, en règim de cessió i per un temps 
determinat, d’un ordinador portàtil en perfectes condicions d’ús i funcionament, així com d’un imprès 
amb informació sobre el servei i les instruccions d’ús que és necessari complir.  
 
Article 3 - Durant el període de cessió, l’usuari serà l’únic responsable de la custòdia, manteniment en 
perfecte estat, bon ús de l’ordinador portàtil i, per tant, no podrà manipular ni el maquinari ni el 
programari instal·lat que d’alguna manera pugui perjudicar l'equip, ni cedir l’ordinador a cap altre usuari 
del servei ni a cap altra persona.  
 
Article 4 - Si l’usuari detecta qualsevol mal funcionament de maquinari o programari ho ha de comunicar 
immediatament al departament informàtic de l'escola que indicarà el procediment de solució a seguir. En 
cas que es detecti un mal funcionament un cop l’usuari hagi retornat el portàtil i no se n’hagi dit res, es 
tractarà com si hi hagués hagut un mal ús i s’aplicarà, el punt 4 del que les manifestacions de la família. 
(veure “Manifesto” final del document) 
 

https://docs.google.com/document/d/1F8diWj3maskB6PbX4wadL18BX01NU_53/edit
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Article 5 - En cas de destrucció, deteriorament greu, pèrdua o robatori total o parcial del portàtil, derivat 
d’un ús incorrecte o negligent, l’usuari l’haurà de reposar per un altre de característiques similars o bé 
haurà d’abonar a l’escola l'import del seu valor en un termini màxim de 30 dies. 
 
 
3.- MÒBILS, AURICULARS I SMARTWATCHES 
 
Específic de l’alumnat de Primària 
 
• El dispositiu mòbil s'haurà de donar obligatòriament al tutor/tutora o professor d’aula 
perquè el guardi en un lloc tancat. 
• La utilització d’altres dispositius electrònics (tauletes, auriculars, smartwatches...) només 
està permesa sota el control del professorat. En cas que se’n faci un ús inadequat serà   
penalitzat. 
 
En el cas de no seguir la norma, es lliurarà l’aparell en qüestió a secretaria i només els pares 
podran recollir-lo. 
Si la falta està relacionada amb la protecció de la imatge de l’alumnat o del personal de 
l’escola, es considerarà una falta greu i s’aplicarà una sanció d’acord amb el NOFC. 
 
 
Específic de l’alumnat d’ESO 
 
• El dispositiu mòbil s'haurà de deixar obligatòriament desconnectat a l'armariet.. 
• Es podrà utilitzar el mòbil abans del primer timbre del matí i de la tarda però s’haurà de 
desconnectar en el moment de pujar a les aules. A l’hora de sortida, no es podrà connectar fins 
que no s’hagi arribat al pati. 
 
• No es podrà tenir connectat el telèfon mòbil dins del recinte escolar a no ser que l’activitat 
ho requereixi i hi hagi la supervisió del professorat. 
 
• Només és permesa la utilització d’aparells que permetin la reproducció de música amb 
auriculars dins el recinte escolar. A l'hora de mitja pensió es podrà escoltar música amb un 
reproductor de música que no sigui una terminal de telefonia. 
 
• La utilització de diferents dispositius electrònics (ordinadors, tauletes, auriculars, mòbils, 
smartwatches...) només està permesa sota el control del professorat. En cas que se’n faci un ús 
inadequat serà   penalitzat. 
 
En el cas de no seguir la norma, es lliurarà l’aparell en qüestió a secretaria i només els pares 
podran recollir-lo el següent dia lectiu. 
Si la falta està relacionada amb la protecció de la imatge de l’alumnat o del personal de 
l’escola, es considerarà una falta greu i s’aplicarà una sanció d’acord amb el NOFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Específic de l’alumnat de Batxillerat 
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• No es podrà fer ús del mòbil dins el recinte escolar.  
• El dispositiu mòbil s’haurà de deixar obligatòriament desconnectat a l’armariet. 
• Només es podrà fer ús del mòbil a l’hora del pati, fora del recinte escolar o a dins la pròpia 
aula. En cap cas es podrà utilitzar en espais comuns. 
• La utilització de diferents dispositius electrònics (ordinadors, tauletes, auriculars, mòbils, 
smartwatches...) només està permesa sota el control del professorat. En cas que se’n faci un ús 
inadequat s’aplicarà la normativa vigent. 
En cas d’un mal ús el mòbil es requisarà en horari escolar. L’alumne/a haurà de deixar el mòbil 
a la sala de treball de batxillerat a l’entrar i el recollirà després de la última hora lectiva durant 
una setmana. 
Paral·lelament el tutor personal comunicarà per mail i/o personalment de la incidència a la 
família. 
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