
 
 

NORMAS DA AULA ABALAR 

 
COIDADOS AULA ABALAR 

 
O equipamento ABALAR é propiedade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. O 
CEIP Montemogos é o depositario do mesmo por delegación. 
Cada alumno/a de 6º (2012-2013) disporá dun  ultraportátil tipo tablet PC táctil, que cumpre 
funcións de ordenador portátil e de lector de documentos electrónicos. O alumnado farase 
responsable do seu equipo e deberá vixialo durante o horario lectivo. 
 
Coidados básicos do portátil 
 
a. Cando se estea a traballar co equipo, deberá colocarse nun lugar estable a salvo de posibles 
incidencias: caídas, golpes, evitando posibles caídas de obxectos sobre el e de calquera outra 
circunstancia na que perigue a integridade física do aparello. 
b. Non se pode comer nin beber cando se estea a utilizar o portátil. 
c. Non se pode coller o portátil pola pantalla, sempre debe transportarse colléndoo pola asa. 
d. Evitar a exposición do portátil ao sol, á chuvia e ás fontes de calor; por exemplo, non 
colocalo a carón dun radiador. 
e. Está prohibido sacar o equipo da aula. 
f. O portátil terá que estar no carriño de transporte cando non se estea a utilizar e 
procurando que estea a cargar a batería. 
 
Coidados da pantalla dixital interactiva 
 
a. Non se pode usar ou manipular en ausencia do mestre/a. 
b. Queda prohibido escribir sobre a pantalla con calquera obxecto que non sexa o lapis dixital 
destinado para tal fin. 
c. Usarase cando o mestre/a o indique utilizando o seu lapis dixital, ou a xema do dedo índice 
evitando riscar a superficie coas unllas. 
d. Non se poderán pegar obxectos sobre a súa superficie. 
 
Coidados do resto do equipamento 
 
O resto do equipamento da aula ABALAR (portátil do mestre/a, carro de carga  e canón proxector) 
terán os coidados precisos en cada caso. Non estando permitido o seu uso  ou manipulación polo 
alumnado en ausencia do mestre/a, ou sen o seu consentimento. 
 
O portátil do profesorado e o canón de proxección non poderán en ningún caso ser usados ou 
manipulados polo alumnado. 
 
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DO USO DO PORTÁTIL 
 
Cada alumno/a é totalmente responsable do que faga co seu portátil. 
Terán consideración de faltas graves ou moi graves, en función das circunstancias nas que se 
produzan os feitos e das súas consecuencias, as seguintes accións: 
 



 
a. Modificar a configuración do sistema operativo e violar as restricións que teña o portátil. 
b. Por ser unha fonte importante de virus, queda totalmente prohibida a instalación de 
programas P2P (eDonkey, Kazaa, eMule, Ares, etc…) no ordenador 
c. A utilización da conta doutra persoa estará suxeita a accións disciplinarias e aquelas outras 
que a lexislación vixente determine para estes casos. 
d. Calquera intento de danar equipos, materiais, datos ou programas, será sancionado polo 
Regulamento de Réxime Interno do centro (RRI). O vandalismo levará  á cancelación dos privilexios 
de uso do portátil e a obriga de reposición dos costos orixinados pola reparación do hardware, 
software ou sistema. 
e. Están prohibidos os intentos de ver, copiar, modificar ou interferir o correo electrónico ou 
os ficheiros doutros usuarios. O incumprimento desta norma será obxecto das sanción 
disciplinarias que se contemplan no RRI. 
f. Deberase empregar unha linguaxe apropiada; as palabras malsoantes, os insultos racistas e 
calquera outra expresión inadecuada están prohibidas e serán obxecto das correccións 
disciplinarias establecidas ao respecto no RRI, 
g. Transmitir ou ver imaxes obscenas ou material ilegal. 
h. Revelar información persoal. 
i. A falsificación de documentación ou o seu intento. 
j. Trasladar o portátil ao recreo ou fóra do centro. 
k. Finxir ser outra persoa cando se envían ou reciben mensaxes. 
l. O sistema/rede non poderá ser utilizado con propósitos ilegais. 
 
EN CASO DE AVARÍA 
 
Avarías comúns 
a. Cando o portátil estea avariado, o/a alumno/a deberá seguir a clase en compañía doutro 
compañeiro/a. 
b. Os portátiles avariados deberán acompañarse dunha ficha-protocolo para o seu arranxo 
que estará a disposición do profesorado en cada una das aulas. Unha vez cuberta deberá  
entregarse a un membro do equipo TIC do centro, quen procederá a tramitar a súa reparación. 
c. Se a avaría fose de índole menor o/a alumno/a agardará a ser atendido. Estará presente 
mentres o docente lle solucione o problema, na procura de establecer unha cadea de formación 
que permita a calquera alumno/a arranxar de xeito autónomo as avarías máis sinxelas. 
d. No caso dunha avaría máis grave, o/a  alumno/a deixará o equipo en depósito. 
e. En calquera caso, unicamente o alumno propietario pode recuperar o seu portátil e só a el 
lle será entregado. 
 
Avarías debidas a un uso indebido 
a. Cando se detecte que a avaría do portátil ten a súa orixe nun uso indebido do mesmo, o 
portátil non se lle devolverá ao alumno. Neste caso arbitraranse as medidas correctoras a que 
houbese lugar recollidas nesta normativa ou no RRI. 
b. Cando se detecte que un alumno provoque avarías graves debidas ao uso indebido ou ao 
coidado pouco esmerado, procederase a retirarlle o equipo polo tempo que se considere oportuno. 
c. En casos moi graves poderá ser suspendido definitivamente da participación dos privilexios 
da aula ABALAR. 
 
 
 
 



 
PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
O alumnado ao que vai dirixido esta información deberá cumprir e respectar en todo momento 
esta normativa de uso incorporada no RRI. O incumprimento da mesma levará, ademais da perda 
dos privilexios de uso, calquera das sancións que se establecen no devandito Regulamento e 
mesmo sancións económicas se chegase o caso. 
As sancións que se poderán contemplar, en función da gravidade da falta ou incumprimento da 
normativa, serán, entre outras, as que a continuación de sinalan: 
 
a. A retirada de privilexios de utilización do portátil. 
b. A retirada temporal ou definitiva do portátil 
c. Unha sanción económica que se determinará en cada caso tendo en conta a natureza e a 
gravidade do estrago causado. 
d. Calquera outra aprobada polo Consello Escolar e que se inclúa no RRI do colexio. 
 
O alumnado e os seus pais ou titores legais admiten dende un principio as normas establecidas 
para o seu uso e que o incumprimento das mesmas pode ser obxecto dalgún tipo de sanción. 
 


