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O presente documento ten como obxectivo regular o uso e coidado dos netbooks 
asigandos a alumnos e alumnas dentro do marco do Proxecto Abalar.

Recollida e garda dos netbook

1. Antes de coller os portátiles, os alumnos e alumnas deberán librerar as súas mesas de 
xeito que quede espacio suficiente para que os netbook non corran ningún tipo de 
risco.

2. Os alumnos e alumnas, por orde de lista, ou por orde de mesa (a criterio do docente), 
e de un en un, irán recoller o seu netbook, identificado por un número, que se 
corresponderá co seu número de orde na lista da clase. En caso de incorporarse algún 
alumno ou alumna nova co curso iniciado, se lle asignará o número seguinte ó último 
asignado, a non ser que quede algún número libre por haber causado baixa algún 
alumno ou alumna. Os netbook levan un número escrito no seu lombo que ten que 
coincidir co número do nicho de garda e da etiqueta do cabo de carga. 

3. Primeiramente se desconectará con coidado o cabo de carga, e logo se sacará do seu 
oco o netbook.

4. Non se abrirá a pantalla do ordenador nin se acenderá antes de estar situado na mesa 
de xeito estable. De feito, non se deberá acender ata que o diga o docente. Non se 
deberá poñer enriba de ningunha cousa, só directamente sobre a mesa.

5. Nunca se deben poñer obxectos sobre o portátil. Nin sobre a pantalla, nin sobre a 
tapa, nin sobre o teclado.

6. Á hora de volver os portátiles ó seu sitio, hai que facelo pola mesma orde que se 
colleron. É conveniente iniciar a garda cinco minutos antes de que toque o timbre de 
fin de clase, para evitar que este proceso se faga atropeladamente.

7. Primeiramente se enchufará o netbook ó seu cabo, identificado polo número da 
etiqueta, comprobando que queda correctamente insertado.

8. Seguidamente se depositará o portátil no seu oco, compobando que queda estable e 
ben introducido.

9. Cando todos os portátiles estean no seu sitio, o docente deberá comprobar que 
quedan correctamente enchufados. Para isto, pulsará o botón que inicia a carga 
manualmente, e comprobará todos os leds de carga, de cor laranxa. Unha vez feita a 
comprobación, pulsará o botón de paro de carga manual. Outro maneira de facelo é 
pulsar o botón de carga antes de que empecen a gardalos, e cada alumno e alumna 
que comprobe que se acenda o led de cada vez. Isto pode demorar un pouco o 
proceso, xa que o led tarda un ratiño en poñerse laranxa ó enchufar o netbook á rede.

10.Nos tempos non lectivos (recreo, comida), os portátiles quedarán apilados 
ordeadamente enriba do carro de carga, que deberá estar libre e despexado. A aula 
quedará pechada con chave. Os portátiles se gardarán na última clase que se leve a 
cabo no día na aula ordinaria. 

Coidado dos netbooks
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• O netbook deberá colocarse correctamente na mesa, de xeito estable, e sen nada 
enriba nin debaixo.

• Non se poderá comer nin beber mentres se estea a usar o portátil
• Non se pode coller o portátil pola pantalla, deberá ser sempre collido pola base.
• Non colocar o portátil á chuvia nin ó sol, nin deixalo a carón dun radiador ou outra fonte 

de calor intenso.
• Cada alumno e alumna é responsable do mantemento dos cartafoles do disco duro e do 

contido que neles se atope, podendoselle esixir responsabilidades se se atopase nelas 
material non axeitado.

• Cada alumno e alumna é responsable de gardar os traballos antes de apagar o portátil. 
Para evitar que o portátil se apague inesperadamente por quedarse sen batería, o 
alumno ou alumna deberá comprobar o estado da carga ó acender o netbook.

• No caso de que se quede sen batería, o alumno ou alumna o gardará no seu oco e o 
conectará ó cabo de carga, e proseguirá a clase sen netbook.

• A pantalla é táctil, pero non é sensible ós dedos, senon só ó stylus. Por isto, non se 
debe tocar cos dedos.

• O stylus está unido ó netbook por un cordel e se debe gardar no oco disposto a tal 
efecto no lateral esquerdo do mesmo. Baixo ningún concepto se deberá separar o stylus 
do netbook, nin sacando nin cortando o cordel.

• Os netbook están instalados cunha configuración fixa, de xeito que non se pode instalar 
nin desinstalar ningún programa. Deste xeito, non se debe tentar facer ningunha das 
dúas cousas.

• As pantallas deben levantarse polo centro, non por un lateral, con coidado de non 
estropear a cámara incorporada, ou ben polos dous laterais á vez.

• As pantallas xiran a ambos lados para adquirir a configuración de tablet PC, pero hai 
que desxiralas no sentido contrario ó inicial (non xiran 360º, senon só 180º).

• Cada alumno e alumna é responsable do portátil que se lle adxudique, e será o 
responsable do seu correcto estado e funcionamento. En caso de avaría ou accidente 
deberá informar inmediatamente o docente co que estea nese momento.

• No momento en que se produza unha avaría no netbook, o alumno ou alumna deberá 
cubrir unha ficha de avaría que se descargará da páxina do centro, e lla fará chegar ó 
responsable do proxecto Abalar, a través do seu titor. O alumno ou alumna ten a obriga 
de interarse polo estado da avaría do seu netbook ata o momento en que estea 
reparado e listo para o seu uso. Na mesa do profesor pode haber algunhas fichas de 
avaría impresas xa, para non ter que descargalas.
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Uso dos netbook

• Os alumnos e alumnas non deberán acender nin usar o ordenador ata que o docente 
así o diga.

• Cando o docente estea a explicar, o alumnado deberá baixar a pantalla parcialmente, 
para atender ó profesor ou profesora e non á pantalla. Non se deberá baixar de todo, 
para evitar que o netbook entre en estado de suspensión.

• O punteiro da pantalla se pode mover co rato, o trackpad, ou o stylus. Non último caso, 
hai que ter coidado de non golpear excesivamente a pantalla.

• Cando se usa o portátil é para traballar, non para xogar. Por iso haberá que estar 
sempre facendo a tarefa que o profesor ou profesora teña mandado, e non calquera 
outra cousa.

• Cando o alumno ou alumna teña que ausentarse da aula, deberá pechar a tapa do 
portátil para aforrar batería e evitar accidentes.

• Ó arrancar o ordenador, entra directamente ó escritorio Abalar. Se se reinicia, pide 
previamente un usuario e contrasinal. Polo tanto haberá sempre que apagar e acender 
de novo, non reiniciar.

• Se o netbook ten unha avaría común, o alumno ou alumna deberá seguir traballando 
sen el, ou ben traballar cun compañeiro, sempre dependendo da natureza da actividade 
e baixo o criterio do docente.

• Se o alumno ou alumna non ten o dereito de uso do portátil por telo perdido por sanción, 
deberá realizar unha actividade paralela proposta polo docente, ou a mesma actividade, 
dun xeito alternativo

Responsabilidades derivadas do uso dos netbook

Cada alumno e alumna é responsable do que se faga co seu portátil, e polo tanto, 
calquera comportamento ilícito será sancionado como falta grave ou moi grave, dacordo 
co Regulamento de Réxime Interior (R.R.I.) do centro. Por tanto, será responsable de 
mantelo vixiado e no carro de carga cando proceda.

• Está prohibido tentar instalar programas ou o sistema operativo
• Non se pode utilizar o ordenador doutro compañeiro ou compañeira. Se o noso non 

funciona por algunha razón, deberemos poñelo en coñecemento do docente, e 
proseguir sen netbook ata que se restablece axeitadamente, ou o coordinador Abalar lle 
proporcione outro, temporalmente.

• É ilegal e sancionable utilizar as contas doutra persoa (usuarios, correo electrónico, etc)
• Calquera intento de danar equipos, materiais ou datos, será considerado vandalismo, e 

sancionado dacordo co R.R.I., e ademáis conlevará a perda dos privilexios de uso do 
material Abalar.

• A garantía non cubre os desperfectos causados nos netbook, razón pola cal deberá ser 
abonado o custo da reparación polo alumno ou alumna.
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• Non se pode sacar o portátil da aula
• Non se pode sacar o portátil do centro
• Quedan expresamente prohibidas e serán sancionadas dacordo co R.R.I. as seguintes 

conductas
• Utilizar linguaxe non apropiada, racista, malsoante, etc.
• Transmitir ou visualizar imaxes obscenas ou material ilegal
• Revelar información de carácter persoal, xa sexa dun mesmo ou dalgún compañeiro 

ou compañeira
• Falsificar calquera tipo de material oficial
• Degradar ou interferir no sistema
• Suplantar a identidade doutra persoa (na Internet, correo electrónico, etc)
• Utilizar o sistema con propósitos ilegales ou ilícitos

O carro de carga

O carro de carga Educar serve para
• Cargar as baterías dos netbook
• Gardar os netbook baixo chave
• Gardar o portátil do docente baixo chave
• Proporcionar unha saída de audio para o ordenador do docente

O carro ten unha gaveta frontal, dúas portas frontais, e dúas portas traseiras. Na gaveta 
gardase o portátil do docente, rato, lector de tarxetas de memoria e demáis accesorios do 
mesmo, mando a distacia do canón, etc. Ademáis, esta o programador da carga dos 
netbook, unha toma de corrente múltiple, os botóns de arranque / parada da carga 
manual e as chaves das portas frontais e traseiras.

O docente que teña pensado usar os recursos Abalar deberá abrir a gaveta e abrir as 
portas frontais ca chave alí gardada.

Nas portas frontais están os nichos onde se gardan os netbook, cos cabos de 
alimentación para carga das baterías.

Nas portas traseiras están os interruptores diferenciais e magneto-térmicos de control 
eléctrico do carro. A chave é a mesma que a das portas frontais. Cando salte algún 
automático, de maneira espúrea ou ben por mando do docente, haberá que acceder a 
estos para accionalos de novo e poder seguir traballando.

Cando ó final do día se garden os netbooks no carro, o docente, tras comprobar o 
correcto conexionado dos portátiles, deberá pechar as portas con chave, deixala na 
gaveta e pechar esta con chave.
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Material Abalar complementario

Os miniportátiles ou netbooks están asignados a cada alumno e alumna para o seu uso 
dentro do recinto escolar, e preferiblemente dentro da súa aula habitual. 
Os netbook son material de dotación da Consellería de Educación, e polo tanto son 
material do colexio, e non do alumnado, asi que non os poderán levar á casa.

Os alumnos e alumnas comprométense a usar e coidar o netbook, observando todas as 
normas de uso e coidado, e informando inmediatamente en canto se produza un 
problema en algún deles. Os aparatos se poden estropear, como calquera outro e non 
pasa nada; o que non se debe facer é non informar cando se produza algún incidente.

Os netbook contan cun trackpad co cal  mover o cursor na pantalla. Se ben funciona 
correctamente, resulta bastante pequeno en moitos casos, razón pola cal, o alumno ou 
alumna que así o prefira pode conectarlle un rato, da súa propiedade. Neste caso, o rato 
poderá ser gardado polo profesor ou polo alumno ou alumna. No primeiro caso, o rato 
deberá estar debidamente identificado escribindo o nome do seu propietario na parte 
inferior do rato con rotulador indeleble e protexido con cinta adhesiva transparente (celo, 
fixo, tesa, etc).

Os netbook contan  con saída de audio, e algunhas aplicacións poden facer uso del. 
Neste caso, cada alumno e alumna deberán contar cuns auriculares propios, de xeito 
que sexan responsables do seu coidado e funcionamento. Ademáis, é recomendable non 
compartir os auriculares, por cuestións de hixiene.

Dado que os netbook non se poden sacar do centro, e a meirande parte do alumnado 
conta con ordenador no seu fogar, é posible empezar certo tipo de traballos no colexio e 
rematalos na casa. Para isto é preciso que cada un conte cun pendrive ou memoria USB 
propio, que faga as veces de mochila electrónica.

Para manter as pantallas táctiles en correcto estado de funcionamento, se procederá á 
súa limpeza unha vez á semana. Para isto, o centro mercará uns trapos e produto de 
limpeza axeitado, e unha vez á semana, no horario que o titor estime oportuno, se 
procederá á limpeza. Cada alumno e alumna limpará a pantalla do seu netbook e volverá 
o trapo ó titor. Todo o proceso non ten que durar máis de 5-10 minutos.

O feito de non respectar as normas, ten como consecuencia a perda do dereito a usar o 
material Abalar.
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Asignación de portátiles e procedemento administrativo

Cada alumno e alumna que participe no Proxecto Abalar deberá aceptar as condicións de 
uso e coidado, e lle será asignado un netbook, cun número rotulado e número de serie. 
Esta asignación será feita polo coordinador Abalar e autorizada e asinada pola equipa 
directiva do centro e o titor ou titora. 

Cada alumno ou alumna, así como os seus pais deberán asinar un compromiso de uso e 
coidado do material, no que asumirá o cumplimento das normas de uso e coidado, e o 
coñecemento das sancións contempladas.

En caso de incumprimento do pactado, poderán ser sancionados e/ou retirados do 
Proxecto Abalar.

No R.R.I. e neste documento se tipificarán tanto as posibles faltas como as sancións 
asociadas.

Xestión de avarías

Cando se produza unha avaría de calquera índole, o alumno ou alumna responsable 
deberá:
1. Avisar ó docente co que estea nese momento
2. Gardar o portátil no seu oco correspondente, debidamente conectado ó seu cabo
3. Descargar a ficha de avaría dende a páxina web do centro (ou tela xa impresa), 

cumprimentala, e facerlla chegar ó responsable do Proxecto Abalar a través do seu 
titor.

4. Preocuparse do estado de resolución do problema do seu netbook

Se a avaría é de índole común, o alumno ou alumna deberá 
1. Aprender a solucionar o problema se é posible, para facelo directamente a próxima 

vez
2. Traballar cun compañeiro ou compañeira ou sen netbook, a criterio do docente, 

mentres espera a que lle sexa entregado o seu netbook

Se a avaría é grave, o centro enviará o portátil para a súa reparación a Servicios 
Centrais. En caso de non ter reparación, ou ben tardar moito, o centro solicitará un novo 
netbook a Servicios Centrais.

Se a avaría é producida por un uso indebido do material, 
• Ó alumno ou alumna non se lle devolverá o seu netbook nin outro que o sustitúa, de 

maneira cautelar, ata que se establazan con claridade as responsabilidades do 
problema.

• Cando se detecte que un alumno ou alumna está a ter problemas reiteradamente co seu 
netbook derivados dun coidado deficiente se lle retirará o portátil temporalmente.
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• A garantía non se fai cargo da reparación, e polo tanto deberá ser abonada polo 
responsable do netbook.

• Se valorará a retirada do alumno ou alumna do Proxecto Abalar.
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