
NORMES D’ÚS ESPAI TIC FLASSADERS

Actualment disposem d’un espai obert i gratuït per a la formació i autoformació TIC.
En aquest espai, s’imparteixen classes d’iniciació a la informàtica, aprendre a navegar
per  Internet,  gestionar  un  correu  electrònic  o  aprendre  a  escriure  mitjançant  el
processador de textos. 

A part de les classes específiques, disposem d’unes hores que es pot venir a practicar
les activitats i els conceptes apresos ja que l’Espai Tic és un aula d’aprenentatge

En el  temps pràctic,  es  poden realitzar  fitxes  per  treballar  conceptes  explicats  a
classe. També hi ha un professor de suport per al que necessitin els alumnes o per a
solucionar qualsevol dubte.

Les normes d’ús i  funcionament de l’Espai  Tic  són vinculants  per  a tots  els  seus
usuaris.

1.  Els/Les  usuaris/es  de  l’Espai  Tic  s'hauran  d'inscriure  per  poder  utilitzar  els
ordenadors. Les dades proporcionades per els/les usuaris/es només s'utilitzaran amb
la finalitat d'identificació i de generació d'estadístiques d'ús de l’Espai Tic.
2. El/La professor/a de l’Espai Tic realitzarà un registre bàsic de les dades personals
(edat,  sexe,  ocupació  etc.)  amb  la  finalitat  de  generar  les  estadístiques
corresponents.
3. Els menors de 16 anys no podran accedir  a l’Espai Tic durant l’horari  escolar i
sense  l’acompanyament d’un pare, mare o tutor/a.
4.  Es  prendran  les  mesures  necessàries  per  garantir  el  respecte  entre  els/les
usuaris/es  per  tal  que  a  l’aula  es  pugui  treballar  degudament  sense  sorolls  ni
molèsties  causades  per  altres  usuaris.  Per  al  correcte  funcionament  es  prega
mantenir en silenci els telèfons mòbils i no parlar per telèfon, així com no menjar ni
beure dins l’aula.
5. Queda terminantment prohibit l'ús de l’Espai Tic per a cometre activitats il·legals o
qualsevol altra activitat que, sense estar penada per la llei, sigui considerada per el/la
professor/a com inadequada.



6.  Està  prohibit  utilitzar  Internet  per  a  visitar  pàgines  amb contingut  pornogràfic,
terrorista, racista, videojocs, qualsevol contingut que violi la legalitat vigent, atempti
contra  la  dignitat  de  les  persones  o  sigui  considerat  per  el/la  professor/a  com
inadequat per al bon ús i funcionament de la sala. El/La professor/a podrà controlar i
supervisar els continguts als quals accedeixen els diferents usuaris amb la finalitat
d'evitar l'ús indegut dels recursos.
7. El/La professor/a d'aquests Espai Tic no es fa responsable de la pèrdua d'informació
ocasionada per esdeveniments fortuïts,  mal maneig d'eines informàtiques per part
dels/les usuaris/usuàries o absència d'arxivats periòdics. L'usuari haurà d'utilitzar un
dispositiu d'emmagatzematge de dades propi per desar els documents que generi.
8.  Queda totalment prohibit  a l'usuari  modificar  la disposició  del  mobiliari  i  altres
recursos presents en la sala sense autorització expressa del dinamitzador de l'aula.
9. No es podrà instal·lar als equips del centre cap tipus de programa o aplicació sense
l’autorització del/la professor/a de l’Espai Tic.
10. S’estableixen els següents usos prioritaris dels equips del Centre, prèvia demanda
d’autorització al responsable de l’Espai Tic:
◦ Projectes de teletreball, formació i teleformació.
◦ Recerca de feina/orientació professional.
◦ Realització de treballs i activitats acadèmiques.
◦ Autoaprenentatge
11. El/La professor/a de l’Espai Tic establirà les normes per a la correcta utilització
dels  equips perifèrics;  per  tant,  s’haurà  de demanar  autorització  abans  de fer-los
servir.

Horari de l’Espai TIC és de dilluns a dijous de 11:30h a 14h i de 15.30h a 18.30h.

He llegit les normes i accepto les condicions.

Signatura


