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1. Bateria	
	

1.1. La	 bateria	 de	 la	 tauleta	 haurà	 de	 vindre	 carregada	 al	 col·legi.	 L'alumne	 es	 fa	 responsable	 de	 la	
càrrega	de	la	bateria	sempre	que	ho	necessite.	
	

1.2. Si	 un	 alumne	 acudeix	 reiteradament	 a	 classe	 sense	 prou	 bateria	 per	 a	 portar	 a	 terme	 un	
desenvolupament	normal	de	la	classe,	serà	sancionat	sense	utilitzar	l’iPad	en	tot	el	matí	i	els	seus	
pares	informats.	

	
2. Seguretat	
	

2.1. Els	 dispositius	 cal	 que	 estiguen	 bloquejats	 amb	 contrasenya	 que	 sols	 coneixerà	 l'alumne,	 el	
professors	 i	 els	 pares	 de	 l'alumne.	 La	 no-concessió	 de	 la	 contrasenya	 per	 part	 de	 l'alumne	
s'entendrà	que	aquest	està	cometent	una	falta	greu,	es	confiscarà	 l’iPad	fins	que	facilite	el	codi	
d’accés	o	s’eliminarà	el	codi	des	del	gestor,	s'obrirà	un	comunicat	de	disciplina	i	s’impossibilitarà	
dos	setmanes	l’AppleStore	i	l'eliminació	de	totes	les	aplicacions	instal·lades	que	no	es	consideren	
amb	 fi	 educatiu	 (a	 criteri	 del	 responsable	 TIC	 del	 centre)	 i	 quedarà,	 exclusivament,	 com	 un	
terminal	d'estudi.	
	

2.2. Les	contrasenyes	(accés	a	la	tauleta,	AppleID,	gmail,...	)	NO	han	de	facilitar-se	a	altres	companys.	
Les	 conseqüències	 d'una	 falta	 realitzada	 des	 d'una	 tauleta	 repercutiran	 en	 el	 propietari	 del	
dispositiu,	 ja	 que	 els	 alumnes	 han	 de	 protegir,	 en	 tot	 moment,	 l'accés	 al	 seu	 equip	 per	 part	
d'altres.	
	

2.3. La	informació	personal	de	l'alumne	li	pertany	a	ell	únicament	i	exclusiva.	Durant	l'estada		al	centre,	
el	 col·legi	 podrà	 monitoritzar	 remotament	 el	 dispositiu,	 i/o	 demanar	 accés	 al	 mateix	 per	 fer	
tasques	de	manteniment,	supervisió	i	solució	de	problemes.	La	no-concessió	de	la	tauleta	per	part	
de	l'alumne	s'entendrà	que	l'alumne	està	cometent	una	falta	greu	i	l’iPad	serà	bloquejat	fins	que	
facilite	el	codi	d’accés	o	s’eliminarà	el	codi	des	del	gestor,	s'obrirà	un	comunicat	de	disciplina	i	
s’impossibilitarà	dos	setmanes	l’AppleStore	i	l'eliminació	de	totes	les	aplicacions	instal·lades	que	
no	 es	 consideren	 amb	 fi	 educatiu	 (a	 criteri	 del	 responsable	 TIC	 del	 centre)	 i	 quedarà,	
exclusivament,	com	un	terminal	d'estudi.	
	

2.4. Si	en	cap	moment	l'alumne	està	fent	ús	de	contingut	no	educatiu	o	te	instal·lada	un	aplicació	no	
autoritzada,	serà	considerat	com	a	falta,	s’impossibilitarà	dos	setmanes	l’AppleStore	i	l'eliminació	
de	 totes	 les	 aplicacions	 instal·lades	 que	 no	 es	 consideren	 amb	 fi	 educatiu	 (a	 criteri	 del	
responsable	TIC	del	centre)	i	quedarà,	exclusivament,	com	un	terminal	d'estudi.	

	
2.5. L'iPad	és	per	ús	escolar	 i	d'ús	exclusiu	de	 l'alumne,	es	desaconsella	totalment	 l'ús	del	mateix	per	

part	de	tercers.	
	

2.6. Qualsevol	 accés	 a	 la	 tauleta	 d'un	 altre	 company	 o	 professor	 s'entendrà	 com	 una	 falta	 greu	 i	
s'obrirà	un	comunicat	de	disciplina.	
	

2.7. La	xarxa	WiFi	del	centre	és	únicament	per	a	ús	educatiu.	Un	mal	ús	de	la	mateixa	s'entendrà	com	
una	 falta,	 s’impossibilitarà	 dos	 setmanes	 l’AppleStore	 i	 l'eliminació	 de	 totes	 les	 aplicacions	
instal·lades	 que	 no	 es	 consideren	 amb	 fi	 educatiu	 (a	 criteri	 del	 responsable	 TIC	 del	 centre)	 i	
quedarà,	exclusivament,	com	un	terminal	d'estudi.	
	

2.8. Es	 desaconsella	 totalment	 l'associació	 d'una	 targeta	 de	 crèdit	 a	 l'appleID	 escolar.	 Hi	 ha	 altres	
alternatives	com	la	creació	d'un	AppleID	familiar.	
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3. Manteniment	
	

3.1. L'alumne	 haurà	 de	 ser	 responsable	 de	 fer	 periòdicament	 (és	 aconsellable	mínim	 cada	 setmana)	
còpies	de	seguretat	a	fi	de	salvaguardar	els	seus	documents	i	 informació	important	ja	que	poden	
produir-se	pèrdues	d'informació	durant	les	tasques	de	manteniment	o	altres	esdeveniments.	
	

3.2. Cal	també	que	l’alumne	s’assegure	que	té	prou	memòria	disponible	quan	arriba	a	classe.	
	

3.3. En	 cap	 cas	 el	 col·legi	 es	 fa	 responsable	 de	 la	 pèrdua	 de	 dades	 que	 l'alumne	 poguera	 tindre	 al	
dispositiu.	
	

3.4. L'alumne	 no	 ha	 de	 modificar	 l’iPad	 usant	 Jailbreak	 (o	 qualsevol	 altre	 programari	 que	 altere	 la	
integritat	d'iOS)	 ,	 ja	que	açò	anul·la	 la	garantia	 i	que	el	centre	no	es	 farà	responsable	dels	danys	
causats.	
	

3.5. En	 cap	 concepte	 l'alumne	 pot	 esborrar	 o	 modificar	 les	 restriccions,	 configuració	 o	 aplicacions	
preestablides	 pel	 col·legi.	 Tampoc	es	 pot	 restaurar	 el	 dispositiu	 als	 ajustos	 de	 fàbrica	 perquè	es	
perd	tota	la	configuració	que	el	centre	ofereix	i	que	és	necessària	per	a	treballar.	Només	el	centre	
realitzarà	aquesta	tasca	si	ho	estima	oportú.	
	

4. Ús	i	aplicacions	
	

4.1. Cada	alumne	ha	de	tindre	un	AppleID	propi	per	a	la	descàrrega	d'aplicacions.	Aquest	AppleID	serà	
el	què	facilite	el	centre	i	no	cap	altre.	
	

4.2. L'alumne	pot	descarregar	tantes	aplicacions	com	desitge,	tant	gratuïtes	com	de	pagament,	encara	
que	serà	ell	i	la	família	els	responsables	de	la	despesa	realitzada,	encara	que	s’aconsella	que	l’ús	de	
la	tauleta	siga	exclusiu	per	a	l’escola.	
	

4.3. S'aconsella	 a	 les	 famílies	 que	 els	 AppleID	 dels	 alumnes	 no	 compten	 amb	 una	 targeta	 de	
crédit/dèbit	sinó	amb	una	de	prepagament	o	a	un	AppleID	familiar.	
	

4.4. Els	 professors	 trien	 lliurement	 amb	 quines	 aplicacions	 treballar	 a	 classe	 i	 els	 alumnes	 han	 de	
disposar	d'elles,	ja	siguen	gratuïtes	o	de	pagament.	Cal	recordar	que	les	aplicacions	de	pagament	
que	són	necessàries	per	a	classe	ja	estan	incloses	en	la	quota	anual.	
	

4.5. No	tindre	instal·lada	una	aplicació	sol·licitada	per	un	professor	serà	considerat	com	una	falta	lleu,	
ja	que	és	com	acudir	a	classe	sense	el	material	necessari.	Aquesta	falta	serà	sancionada	amb	un	
negatiu	en	eixa	assignatura.	

	
4.6. Cal	 comptar	 amb	 auriculars	 en	 classe	 per	 al	 treball	 de	 diverses	 assignatures.	 No	 obstant	 això,	

només	es	podrà	fer	ús	d'ells	quan	el	professor	ho	indique.	La	utilització	d'auriculars	sense	el	permís	
del	 professor	 suposarà	 una	 falta	 lleu,	 igual	 que	 el	 fet	 de	 no	 portar-los.	 Aquesta	 falta	 serà	
sancionada	amb	un	negatiu	en	eixa	assignatura.	
	

4.7. El	 bon	 ús	 del	 dispositiu	 és	 una	 obligació	 de	 l'alumne.	 L'ocupació	 de	 les	 xarxes	 socials,	 presa	 de	
fotografies,	l’ús	de	jocs,	missatgeria	instantània,	pàgines	web,	etc.	durant	l'horari	escolar	(inclosos	
els	 temps	 entre	 classe	 i	 classe),	 que	 no	 siga	 per	 a	 ús	 educatiu	 o	 autoritzat	 pel	 professor,	 està	
prohibit	i	és	falta	greu,	en	conseqüència	s'obrirà	un	comunicat	de	disciplina	i	s’impossibilitarà	dos	
setmanes	 l’AppleStore	 i	 l'eliminació	 de	 totes	 les	 aplicacions	 instal·lades	 que	 no	 es	 consideren	
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amb	 fi	 educatiu	 (a	 criteri	 del	 responsable	 TIC	 del	 centre)	 i	 quedarà,	 exclusivament,	 com	 un	
terminal	d'estudi.	

	
4.8. La	 utilització	 de	 la	 imatge	 dels	 professors,	 d'altres	 companys	 i/o	 qualsevol	 altre	 membre	 de	 la	

comunitat	educativa,	sense	l’oportuna	autorització	prèvia,	és	un	delicte	tipificat	i	penat	per	llei,	per	
la	 qual	 cosa	 s'entendrà	 que	 s'incorre	 en	 una	 falta	 greu	 i	 en	 conseqüència	 per	 part	 del	 centre	
s'obrirà	un	comunicat	de	disciplina	i	s’impossibilitarà	dos	setmanes	l’AppleStore	i	l'eliminació	de	
totes	les	aplicacions	instal·lades	que	no	es	consideren	amb	fi	educatiu	(a	criteri	del	responsable	
TIC	 del	 centre)	 i	 quedarà,	 exclusivament,	 com	 un	 terminal	 d'estudi.	 Aquesta	 acció	 pot	 portar	
addicionalment	denúncies	per	part	dels	afectats.	
	

4.9. Les	 conseqüències	 d'una	 falta	 realitzada	 des	 d'una	 tauleta	 repercutiran	 en	 el	 propietari	 del	
dispositiu,	ja	que	els	alumnes	han	de	protegir,	en	tot	moment,	l'accés	al	seu	equip	per	part	d'altres.	

	
4.10. Tots	els	materials	(fotos,	vídeos,	presentacions...)	creats	dins	del	centre	per	a	fer	treballs	o	tasques,	

seran	 d’ús	 exclusiu	 per	 al	 desenvolupament	 de	 les	mateixes.	 L’ús	 d’aquests	materials	 en	 xarxes	
socials	o	qualsevol	altre	mitjà,	ja	siga	digital	o	en	paper,	està	prohibit	i	es	considerarà	falta	greu,	en	
conseqüència	s'obrirà	un	comunicat	de	disciplina	i	s’impossibilitarà	dos	setmanes	l’AppleStore	i	
l'eliminació	de	totes	 les	aplicacions	 instal·lades	que	no	es	consideren	amb	fi	educatiu	 (a	criteri	
del	responsable	TIC	del	centre)	i	quedarà,	exclusivament,	com	un	terminal	d'estudi.	

	
5. Avaries	i	assegurança	
	

És	totalment	aconsellable	que	la	tauleta	estiga	assegurada.	
	

5.1. Cas	de	no	disposar	del	 servei	de	 farmaciola,	 si	 es	produeix	una	avaria	en	 la	 tauleta	de	 l’alumne	
haurà	 d'acudir	 a	 classe	 amb	 el	 material	 que	 li	 indique	 el	 professor	 per	 treballar	 de	 manera	
tradicional.	

	
5.2. Si	 un	 alumne	 trenca	 negligentment	 una	 tauleta	 que	 no	 és	 la	 seua	 i	 hi	 ha	 testimoni	 de	 l'acció,	

s'instarà	als	seus	pares	perquè	es	facen	responsables	de	l'abonament	de	la	reparació	o	substitució.	
	
6. Faltes	i	sancions	
	

6.1. A	 banda	 de	 les	 faltes	 indicades	 en	 aquestes	 normes,	 seran	 considerades	 com	 a	 tals	 (amb	 la	
gravetat	que	es	determine),	les	indicades	al	RRI.	

	
6.2. Aquestes	 limitacions	 podran	 ser,	 també,	 sol·licitades	 per	 part	 dels	 pares	 si	 així	 ho	 consideraren	

necessari	per	mitjà	d'una	sol·licitud	escrita	al	responsable	TIC	del	centre.	
	

6.3. L'alçament	 de	 les	 limitacions	 que	 hagueren	 sigut	 requerides	 pels	 pares	 s'haurà	 de	 fer	 de	 forma	
presencial	al	tutor	o	al	responsable	TIC	del	centre.	
	

6.4. Les	sancions	seran	imposades	pel	personal	docent	del	centre.	
	
	
NOTA:	Inicialment	les	sancions	son	dos	setmanes,	si	l’alumne	es	reincident	seran	4	setmanes	de	sanció	i	
si	torna	a	reincidir	serà	sancionat	fins	que	finalitze	el	curs.	


