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1  - O CARRO DE CARGA E ASIGNACIÓN DOS ORDENADORES PORTÁTILES. 

1.1.- O carro de carga deberá quedar sempre pechado e conectado, tanto para a recarga dos 

ordenadores portátiles (que se fará de xeito automático fora do horario lectivo) como para 

facilitar o uso dos enchufes de rede e son que incorpora no caixón principal. 

1.2.- O portátil do profesor/a permanecerá enriba do carro de carga, sen a batería posta para 

evitar o seu deterioro, e xa conectado ao cargador, a pizarra e ao canón, para facilitar a súa 

utilización.  

1.3.- Cando os ordenadores se introduzan no carro de carga, quedarán ordenados segundo 

o número que figura na tapa do propio ordenador e na base  dos ocos de carga (especialmente no 

caso dos ordenadores de 1º da ESO).  

1.4.- Como medida de seguridade, o titor/a poñerá en coñecemento dos alumnos e alumnas 

que todos os portátiles, ademais do número asignado no carro de carga, teñen un número de 

serie, que permite identificalo con claridade aínda que se cambien os seus números exteriores. 

1.5.- A cada alumno/a asignaráselle un ordenador portátil a principio de curso, segundo a 

orde de lista. Dende ese momento e ata final do curso será responsable do mesmo, debendo 

recollelo e deixalo no lugar que lle corresponde no carro de carga, se fora o caso.  

 

2 - USO DOS ORDENADORES E RESPONSABILIDADES DERIVADAS. 

2.1.- Antes de recoller o seu ordenador, o alumnado deixará a mesa libre de obxectos para 

garantir un uso máis seguro. 

2.2.- Cada portátil será de uso exclusivo, responsabilizándose o alumno/a da utilización 

correcta do ordenador, do almacenamento apropiado da información e da boa xestión dos 

ficheiros, todo segundo as instrucións do profesorado e respectando as consignas da Consellería 

de Educación ao respecto. 

2.3.- Cando o alumnado garde o ordenador no carro de carga ao remate da xornada, 

conectará o cargador para garantir que estea en condicións de ser usado na seguinte xornada. En 

todo momento, e coa supervisión do profesor/a presente, evitaranse aglomeracións que poidan 

causar incidentes cos ordenadores ou co carro de carga.  

2.4.- Cando non sexa necesario o uso do ordenador, este permanecerá obrigatoriamente 
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pechado e gardado na súa funda,  colgada do pupitre, para garantir a seguridade do mesmo. Isto 

será tamén obrigatorio cando un alumno/a se ausente do seu pupitre ou da aula 

2.5.- Se fose necesario desprazar a mesa do alumno/a mentres o ordenador se atopa enriba 

da mesma, será obrigatorio gardar o ordenador na funda antes de facelo (segundo o punto 

anterior),  comprobando que está seguro. 

2.6.- Non se colocará material sobre o portátil e non se manipulará a pantalla táctil con 

ningún outro obxecto que non sexa o lapis óptico. 

2.7.- Cando o portátil propio estea avariado, deberá seguirse a clase con outro/a 

compañeiro/a. Ante calquera incidencia, o alumno/a avisará ao profesor/a de forma inmediata, 

quen procederá a retirar o portátil e entregalo ao equipo directivo ou ao coordinador/a Edixgal. 

De non poder ser así, será o propio alumno/a quen fará entrega do equipo. Se a situación o 

require, a este alumno/a seralle entregado un ordenador de substitución. 

2.8.- Dado que o alumnado e a súa familia teñen coñecemento destas normas, así como das 

establecidas pola Consellería de Educación e que constan no acordo de cesión asinado pola 

familias,  en caso de observarse unha mala utilización do equipo será de aplicación o recollido 

nas Normas de Organización e Funcionamento (NOF) do noso centro (artigos 42 e 46), sen 

prexuízo do establecido para estes casos pola Consellería de Educación no devandito acordo. 

 

3 - A PIZARRA DIXITAL (PD) 

3.1.- A PD e o proxector só poden ser activados e desactivados polo profesor/a. 

3.2.- Todo o alumnado da aula é co-responsable do coidado da PD.  

3.3.- Calquera deterioro que sufra a pantalla ou o proxector por uso inadecuado, deberá ser 

costeado polo alumno ou alumna responsable do mesmo. 

No caso de non identificar á/ao responsable dese deterioro, será o grupo de alumnas e 

alumnos os que pagarán o custo do amaño ou reposición do material danado. 

3.4.- Para traballar na pantalla non se poden empregar elementos afiados ou punzantes 

(lapis, bolígrafos... incluso hai que ter coidado coas unllas). 

3.5.- As mans deberán estar limpas para evitar deixar pegadas na superficie da pantalla. 

3.6.- Non se pode escribir con ningún tipo de rotulador sobre a PD (quedaría danada). 
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Como a PD está situada preto da pizarra branca, hai risco de que isto ocorra, polo que os 

rotuladores deberán estar gardados no seu lugar correspondentes cando non se usen. 

 

4 - UTILIZACIÓN DOS ORDENADORES PORTÁTILES FÓRA DA AULA 

4.1.- O alumnado levará os ordenadores ás aulas de desdobre ou ás específicas cando así llo 

indique o profesor/a correspondente e sempre gardado na súa funda. O alumnado deberá 

manter un comportamento adecuado e o cumprimento das normas na traxecto dunha aula á outra 

para evitar calquera situación de risco co material Edixgal. 

4.2.- O profesorado coidará de que a utilización dos ordenadores fóra da aula de referencia 

non supoña un retraso na saída desa aula.  


