
COMPROMISO DE USO E COIDADO DO 

MATERIAL ABALAR
.................................................................................................., alumno/a de   ...................,
comprométese a cumprir as obrigas referentes ó uso e coidado do denominado material 
Abalar, composto por carro de carga, miniportátil ou netbook, pizarra dixital interactiva 
(PDI) e proxector de vídeo, e a asumir as sancións que se puidesen derivar do seu uso 
indebido. Durante o curso académico  .............. - ...... será responsable do netbook 
número ................. e número de serie ...................................
.............................................................................................., nai, pai ou titor, 
comprométese a sufragar económicamente as reparacións ou reposicións do material 
eventualmente deteriorado ou extraviado polo seu fillo ou a súa filla ou titorados.

Ditas normas están especificadas no protocolo de uso, e a sinatura deste documento 
implica a súa aceptación. Neste acto se lle entregará ó alumno ou alumna o protocolo de 
uso e coidado do material Abalar, e ademáis figurará unha copia do mesmo na súa 
clase en lugar ben visible, así como na páxina web do centro.

Sancións
As sancións serán aplicadas ademáis das correspondentes por sanción leve (L), grave 
(G) ou moi grave (MG), recollidas no regulamento de réxime interior do centro.

Conducta Grav Sanción

Tentar instalar ou desinstalar programas L 1 día sen usar o netbook

Utilizar un netbook alleo G 1 semana sen usar o netbook

Coller e / ou agachar un netbook G 1 semana sen usar o netbook

Sacar un netbook da clase sen autorización G 1 semana sen usar o netbook

Levar un netbook para a casa MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, 
se estudará a súa expulsión do 
proxecto Abalar
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Conducta Grav Sanción

Extraviar un netbook MG Pagar un novo e 1 mes sen uso do 
netbook

Roubar ou vender un netbook MG Pagar un novo e expulsión do Proxecto 
Abalar

Suplantar a identidade doutra persoa (na Internet, 
correo electrónico, etc)

MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, 
expulsión do proxecto Abalar

Danar voluntariamente equipos, materiais ou datos G Pagar a reparación do estropeado e 1 
semana sen usar o netbook

Non coidar adecuadamente o material Abalar L 1 día sen usar o netbook + 1 día de 
servicios á comunidade (a especificar 
polo titor)

Utilizar o material Abalar con linguaxe malsoante, 
sexista, racista, etc

G 1 semana sen usar o netbook + 1 
semana de servicios á comunidade (a 
especificar polo titor)

Transmitir, visualizar ou utilizar imaxes obscenas ou 
material ilegal

G 1 semana sen usar o netbook + 1 
semana de servicios á comunidade (a 
especificar polo titor)

Revelar información de carácter persoal, xa sexa dun 
mesmo ou dalgún compañeiro ou compañeira

MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, 
expulsión do proxecto Abalar

Falsificar calquera tipo de material oficial MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, 
expulsión do proxecto Abalar

Degradar ou interferir no sistema L 1 día sen usar o netbook

Utilizar o sistema con propósitos ilegales ou ilícitos MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, 
expulsión do proxecto Abalar

Lidos e comprendidos os puntos listados anteriormente, aceptan os mesmos mediante 
sinatura:

Alumna ou alumno:!! ! ! ! ! ! Nai, pai ou titor:

...............................................................!!       ...............................................................

En Sobradelo, a ........... de .............................. de ..............
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