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Normas de uso dos computadores do Proxecto Abalar

1. Responsabilidades
1. Cada alumno/a será responsable do uso dun ordenador (sempre o mesmo), que estará identificado 

cun código moi visíbel; debe telo sempre vixiado durante o tempo no que o use.

2. En todo momento os ordenadores usaranse seguindo só as indicacións do profesorado.

3. En caso de avaría notificarase ao profesor e este poderá deixar un portátil de reserva ou indicará  
que se siga a clase con outro compañeiro.

4. En  caso  de  avaría  por  uso  indebido  o  centro  comunicarao  á  familia  e  tomaranse  as  medidas 
oportunas segundo o Regulamento de Réxime Interior.

5. Cada alumno/a deberá ter un lapis de memoria para gardar as tarefas. Os traballos e a información 
non se gardarán no ordenador, pois en caso de mal funcionamento ou actualización de software, 
poderá ser borrada dun día para outro sen previo aviso.

6. As familias estarán ao corrente de todas as normas contidas neste regulamento.

2. Traballo

1. Os ordenadores prenderanse e apagaranse só cando o indique o profesorado.

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

3. Só se accederá aos recursos de Internet que autorice o profesor.

4. A  cámara  do  ordenador  estará  inutilizada  dun  xeito  que  se  indicará.  Só  se  poderán  quitar  as 
proteccións se o profesor dá unha orde explícita nese sentido.

3. Almacenamento

1. Cando non se utilicen gardaranse no carro de carga e cargando.

2. Os alumnos recollerán e gardarán o ordenador por orde para evitar aglomeracións.

3. Cada ordenador gardarase no carro de carga no oco reservado para ese ordenador.

4. Ao gardar o ordenador no seu correspondente oco do carriño, conectarano ao cargador.

5. Os ordenadores quedarán pechados con chave, que será entregada ao profesor.

6. Os ordenadores gardaranse sempre ao comezo do recreo e ao remate das clases da mañá e da 
tarde.

7. Haberá unha chave do armario na sala de profesores.

8. Antes de coller o portátil dos carros de carga, os alumnos deixarán as mesas libres para non teren 
que colocalo en situacións de equilibrio precario.

4. Precaucións

1. O ordenador collerase sempre pola asa ou pola base coas dúas mans, non pola pantalla.

2. A pantalla non debe ser tocada con obxectos distintos do lapis táctil que ven con cada ordenador.

3. Deberá colocarse sempre nun lugar estable a salvo de posibles incidencias.

4. Evitarase a exposición directa ao sol e ás fontes de calor (como o radiador).
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