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NORMAS DE USO DOS MINIPORTÁTILES 
 

 Estas normas van dirixidas aos usuari@s do proxecto ABALAR, é dicir, profesorado e 
alumnado de 1º e 2º de ESO. O seu obxectivo e garantir o bo funcionamento e a duración dos 
materiais que integran as aulas ABALAR. 
 

Protocolo para a entrega, uso e recollida, dos miniportátiles 
 

1. O portátil do profesor e os miniportátiles d@s alumn@s son para o uso exclusivo do 
profesorado e alumnado integrado no proxecto ABALAR, e non poden saír da aula. 

2. @s alumn@s non poden utilizar o portátil do profesor. 

3. Os miniportátiles d@s alumn@s usaranse sempre baixo a supervisión dun profesor. 

4. @ alumn@ axudante collerá os miniportátiles do carro de carga e llos entregará a outros 
dous alumn@s axudantes, e que a súa vez, serán os encargados de repartilos por orde de 
lista entre os demáis alumn@s da clase. 

5. Independentemente da aula na que se atope @ alumn@ (A1, A2 ou A5), sempre collerá o 
número de miniportátil que ten asignado por orde de lista. 

6. @ alumn@ collerá o miniportátil, que lle será entregado pol@ alumn@ axudante, coas dúas 
mans para evitar posibles caídas.  

7. @s alumn@s axudantes son elexidos polos titores. 

8. A devolución do miniportátil ao carro de carga farase na mesma orde e do mesmo xeito que 
á entrega. Os miniportátiles se deixarán no oco correspondente ao seu número (por ex. A1-1 
= Aula 1 e Miniportátil 1; A1-2; A1-3 etc.), sen poñer o  cable do carro de carga conectado ao 
miniportátil, que só se deixará conectado á última hora do día. 

9. @ alumn@ non acenderá o miniportátil ata que reciba a orde expresa do profesor, o apagará 
cando este llo indique, e sempre permanecerá enriba da mesa. 

10. Non se colocarán obxectos sobre o miniportátil nin sobre o seu teclado, e se procurará ter a 
mesa o máis baleira posible para que teña suficiente espazo. 

11. Evitarase tocar a pantalla do miniportátil con calquera obxecto que non sexa o seu punteiro, 
e para o uso do teclado teranse as mans limpas. 

12. Cando @ alumn@ teña que ausentarse temporalmente da aula, apagará e pechará o 
miniportátil, e o deixara enriba da súa mesa. 

13. Cando se produza unha incidencia no manexo do miniportátil, o alumn@ levantará a man e 
agardará que o profesor o poida atender, procurando interromper a clase o menos posible. 
Será anotada na folla de incidencias polo profesor. 

14. Non se poderán utilizar os miniportátiles durante as gardas, agás que o profesor responsable 
forme parte do proxecto ABALAR. 
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15. @s alumn@s gardarán tódalas tarefas realizadas na clase según indique o profesor:  

  a) nunha memoria USB. 

  b) no cartafol ALUMN@S do seu miniportátil. 

  c) serán enviadas por correo electrónico. 

 

RESPONSABILIDADES E INCIDENCIAS 
 

 As persoas que utilizan os portátiles das aulas ABALAR son responsables de que estean 
sempre en bo estado e funcionamento, polo que deben comunicar ao coordinador ABALAR calquera 
incidencia que ocorra para que se proceda coa maior brevidade á súa reparación ou substitución, 
(para tales efectos atópase unha folla de incidencias no caixón da mesa do profesor). 

Incidencias por uso ou comportamento inaxeitado 

 Calquera desobediencia por parte d@ alumn@ dos protocolos de uso do miniportátil ou 
desatención, perturbación, e manexo indebido, poderá levar ao profesor á retirada deste durante a 
sesión de clase. Asimesmo, as incidencias poderán ser sancionadas como faltas leves ou graves 
según o R.R.I. do noso centro. 

 

Responsabilidades do alumn@ 
 

1. @s alumn@s están obrigados a reparar os danos que causen, individual ou colectivamente, de 
forma intencionada ou por neglixencia, aos materiais da aula, incluídos os equipos informáticos e 
o software, e a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Asimesmo, están obrigados 
a restituír o substraído ou, se non fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou titores 
serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

2. O réxime de responsabilidade e reparación de danos é compatible coas correccións disciplinarias 
que, de ser o caso, correspondan e que figuren no R.R.I. 

Considérase de especial gravidade... 

3. A difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a 
intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

4. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos 
materiais da aula, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros 
da comunidade educativa ou de terceiros. 


