
 

 

 

DECÁLOGO PARA O USO DOS EQUIPOS E
 

1. Os ordenadores permanecerán 
só se poñerán sobre a mesa cando o profesor o propoña.

2. Os equipos non se extraerán do maletín ata que o indique o 
profesor . Ao rematar unha clase, os ordenadores suspenderanse 
ou apagaranse e permanecerán gardados ata que o seguinte 
profesor  autorice o seu uso. Para 
introducirase no maletín e este colgarase do gancho  da mesa
do alumno. 

3. Cando se utilice o 
quede centrado na mesa

4. Durante os traslados
ordenadores deben ir protexidos 

5. O alumno é responsable da 
6. Os equipos deben manterse l
7. Deberá manipularse o equipo con prudencia e responsabilidade, 

evitando situacións nas que poida caer ou levar un golpe
8. Os ordenadores poderán usarse durante as 

criterio do profesor responsable
9. Realizaranse controis aleatorios

dos equipos, incluíndo o control sobre o tráfico de datos en 
Internet. 

10. Só se poderá 
autorización dun profesor
maletín. 

11. Está prohibido o uso dos ordenadores nos corredores
12. Mentres os carros de carga non estean operativos, está 

prohibido deixar o ordenador no Instituto

               
 

DECÁLOGO PARA O USO DOS EQUIPOS E-DIXGAL

Os ordenadores permanecerán gardados durante as clases
só se poñerán sobre a mesa cando o profesor o propoña.

non se extraerán do maletín ata que o indique o 
. Ao rematar unha clase, os ordenadores suspenderanse 

ou apagaranse e permanecerán gardados ata que o seguinte 
profesor  autorice o seu uso. Para gardar o ordenador, 
introducirase no maletín e este colgarase do gancho  da mesa

Cando se utilice o ordenador, deberá colocarse de xeito que 
centrado na mesa , para evitar posibles caídas.

traslados  entre o instituto e o domicilio, os 
ordenadores deben ir protexidos dentro do maletín
O alumno é responsable da carga diaria  do ordenador.

s equipos deben manterse limpos e en bo estado
Deberá manipularse o equipo con prudencia e responsabilidade, 
evitando situacións nas que poida caer ou levar un golpe
Os ordenadores poderán usarse durante as gardas
criterio do profesor responsable , que vixiará polo seu bo uso.

controis aleatorios  para comprobar o uso correcto 
dos equipos, incluíndo o control sobre o tráfico de datos en 

Só se poderá sacar o ordenador da aula baixo a 
dun profesor , debendo ir sempre protexido co 

prohibido o uso dos ordenadores nos corredores
Mentres os carros de carga non estean operativos, está 

prohibido deixar o ordenador no Instituto . 

   

DIXGAL 

gardados durante as clases , e 
só se poñerán sobre a mesa cando o profesor o propoña. 

non se extraerán do maletín ata que o indique o 
. Ao rematar unha clase, os ordenadores suspenderanse 

ou apagaranse e permanecerán gardados ata que o seguinte 
gardar o ordenador, 

introducirase no maletín e este colgarase do gancho  da mesa  

ordenador, deberá colocarse de xeito que 
, para evitar posibles caídas. 
entre o instituto e o domicilio, os 

dentro do maletín . 
do ordenador. 

impos e en bo estado . 
Deberá manipularse o equipo con prudencia e responsabilidade, 
evitando situacións nas que poida caer ou levar un golpe . 

gardas , segundo o 
, que vixiará polo seu bo uso. 
para comprobar o uso correcto 

dos equipos, incluíndo o control sobre o tráfico de datos en 

sacar o ordenador da aula baixo a 
, debendo ir sempre protexido co 

prohibido o uso dos ordenadores nos corredores . 
Mentres os carros de carga non estean operativos, está 


