
DECÁLOGO + 1 PARA A CORRECTA UTILIZACIÓN DOS ORDENADORES ABALAR 

 

1) Antes de coller o portátil o alumno/a deixará a súa mesa libre, para evitar ter que deixalo en situación de equilibrio precario. 

2) Cada alumno recollerá das mans do profesor o portátil do carriño por orde para facilitar a identificación do aparello que lle corresponde. En ningún 

caso se acudirá ao carriño en grupos para evitar amoreamentos que deriven en posibles caídas dos equipos. Cada alumno collerá o portátil que 

corresponda co seu nome para que exista unha responsabilidade persoal no coidado do mesmo. 

3) Queda terminantemente prohibido tocarlle ao ordenador do compañeiro/a. 

4) O alumno non acenderá o portátil ata recibir a orde expresa do profesor, unha vez rematada a exposición do traballo que van realizar. 

5) A pantalla é moi delicada; non se debe tocar nunca cos dedos nin con ningún obxecto que non sexa o punteiro que, para tal efecto, acompaña ao 

ordenador. 

6) Cando o profesor teña que interromper o traballo do alumnado para dar unha explicación baixaranse as tapas dos portátiles sen chegar a pechalos 

de xeito que estes non entren en estado de suspensión. 

7) Cando se produza unha incidencia no manexo do portátil e o alumno/a precise axuda do profesor, procurará non interromper o traballo nin as 

explicacións que nese momento se estean a desenvolver na aula de clase. No caso de o precisar, seguirá a clase no portátil dun compañeiro. 

8) Cada alumno/a será responsable do correcto mantemento no escritorio, dos cartafoles e arquivos da súa conta, velando pola súa orde e a súa 

conservación así como de gardar o traballo e de apagar correctamente o portátil antes de metelo no armario. 

9) O alumnado devolverá o portátil ao profesor por orde de lista; este, á súa vez, asegurarase de que queda conectado ao cargador. Irán por orde 

evitando amoreamentos. 

10) O equipo é responsabilidade do alumno/a para o traballo de clase, ante calquera incidencia co mesmo deberá cubrir unha ficha - protocolo para 

informar posteriormente á persoa axeitada. 

10 + 1) O ordenador non debe ser sacado da aula (excepto naqueles casos especificados nas normas xerais). 

 

O incumprimento destas normas (ou das xerais) será sancionado de acordo co NOF do centro. As sancións poden ir dende a prohibición da utilización 

de uso do portátil ata a sanción económica da contía da reparación ou da substitución do mesmo. 


