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PLAN T.I.C. 
 

Normas para o profesorado 
� Os equipos informáticos das aulas están preferentemente para o uso por parte do alumnado. O profesorado dispón 

dos ordenadores dos departamentos, da biblioteca ou da sala de profesores/as. 

� Os/as alumnos/as que utilicen os equipos informáticos deberán estar sempre acompañados por un/unha profesor/a. 

� Os ordenadores das aulas utilizaranse para realizar actividades programadas de maneira que ningún/ningunha 

alumno/a quede sen un traballo a realizar, pois normalmente este alumnado dedícase a curiosear e xogar cos equipos e terminan 

por causar problemas nos mesmos. 

� Se falta algún/algunha profesor/a que tiña clase en aulas específicas con ordenadores, salvo que se deixara unha 

actividade programada por parte de dito/a profesor/a, o alumnado non utilizará os equipos, nin sequera acompañados polo/a 

profesor/a de garda. Non se permite o uso das aulas con ordenadores para manter os/as alumnos/as entretidos/as durante as 

gardas. 

� Non se permitirá o uso das aulas aos/ás alumnos/as para a realización de traballos particulares. Para esta función 

poden utilizar os ordenadores da biblioteca. 

� Está prohibido instalar programas ou baixalos de Internet sen a autorización do/a profesor/a. Os ordenadores están 

configurados cunha serie de programas básicos. Os/as profesores/as que necesiten utilizar outras aplicacións poderanas instalar 

nos equipos, procurando desinstalalas cando xa non se vaian a utilizar. Para realizar desta instalación o máis axeitado sería acudir 

ao coordinador das T.I.C. do centro, xa que xeralmente todos os ordenadores están protexidos cun contrasinal. 

� As carpetas e ficheiros de datos creados polos usuarios soamente poderán gardarse na carpeta Mis Documentos ou 

en unidades de memoria externas. Sería conveniente acostumar ao alumnado a ter unha memoria USB da mesma maneira que se 

ten un libro de texto. Esta memoria poderíase utilizar en todas as materias e ao longo de toda a súa escolarización no centro, 

evitando desta maneira acumular información nos discos duros dos equipos ou perder esta información. 

� A utilización das aulas ten unha finalidade didáctica de modo que está prohibida a utilización de xogos de 

ordenador e as visitas a páxinas web e chats sen contido educativo. O/A profesor/a responsable da actividade deberá evitalo. 

� Todo profesor e profesora deberá levar un rexistro apropiado para identificar o alumnado que utiliza cada un dos 

equipos, de maneira que se poda localizar a un usuario que provoque un dano nun equipo informático. Este rexistro pode 

consistir simplemente nun esquema da aula onde a cada equipo se lle asigne aos seus usuarios habituais. 

� Cando se acuda a unha aula con equipos informáticos comprobarase o estado da mesma, así como dos equipos que 

utilice. Se se detecta algún dano o comunicará ao/á profesor/a responsable das T.I.C. para a súa reparación e detección do 

alumnado responsable. A aula utilizada debe quedar en perfecta orde ao final da sesión co fin de facilitar a súa utilización por 

outros/as alumnos/as. Incidirase principalmente en saír dos programas e apagar os equipos correctamente, así como en manter a 

orde e limpeza da aula. 

� Na primeira sesión na que os/as alumnos/as dun grupo utilicen os equipos informáticos informaráselles das normas, 

que estarán expostas nun lugar visible. 


