DOCUMENT UTILITZACIÓ IPAD
El Col·legi Concertat El Temple i les Religioses terciàries Trinitàries així com a la seva titularitat, reconeixen que la
informació, les comunicacions i les capacitats són essencials per a la participació dins la societat d’ avui, així com la
demanda per part dels estudiants d’ interactivitat amb l’ aprenentatge, la comunicació i l’ entreteniment. Volem que
els alumnes que surtin de la nostra escola siguin destres en el us de les noves tecnologies, com també usuaris creatius
i així la nostra escola es convertirà en una comunitat d’aprenentatge, encara més gran i amb una col·laboració entre
els estudiants, els professors, les famílies i la comunitat en general.
Per poder dur endavant aquest objectiu, el col·legi aposta per la introducció de l’ IPAD i de les noves metodologies
com a eines per a fomentar tot allò que hem explicitat abans. La incorporació d’ una eina com l’ IPAD pensem que
afavorirà aquesta experiència.
Ara bé conscients de la complexitat del projecte, de les possibilitats que ofereix un dispositiu com l’IPAD i també
tenint en compte que els usuaris són menors d’edat, per tot això, l’ escola creu cabdal la confecció d’una normativa
d’us dels dispositius.
Amb aquesta línea doncs, i tot que des de l’escola som conscients que l’ IPAD és propietat de l’alumne, des de l’escola
establim les següents normes d’us i que entenem que si no es compleixen l’escola es veurà obligada a adoptar les
mesures oportunes.

A SABER
●

L’IPAD és un dispositiu i una eina de treball de l’alumne. No és una eina d’entreteniment.

●

Queda terminantment prohibit utilitzar l’ IPAD per a accedir a llocs d’ Internet inapropiats, descarregar,
distribuir, emmagatzemar o mostrar qualsevol tipus de material ofensiu, que sigui discriminatori o que pugui
ofendre als altres, distribuir missatges difamatoris, obscens, ofensius o d’ assetjament, o participar en
qualsevol activitat il·legal o il·lícita.

●

El Col·legi instal·larà un sistema MDM dins l’ IPAD dels alumnes per a garantir-ne el control de l’ eina per part
dels docents i dels pares. Aquest sistema MDM no podrà ser eliminat de l’ IPAD.

●

Cap IPAD podrà utilitzar-se al centre sense la prèvia instal·lació del MDM.

●

La instal·lació d’aplicacions estarà supervisada per l’ escola. En cap cas no es podrà descarregar cap aplicació
que no sigui recomanada pels docents.

●

L’ IPAD és un dispositiu fràgil, s’ ha de cuidar i no s’ han de fer activitats que puguin posar-lo en perill. És
obligatori sempre l’ utilització de la seva funda.

●

S’ ha de conservar en bon estat l’ IPAD, la seva capsa i el carregador.

●

Es comunicarà tot d’ una qualsevol pèrdua o dany de l’ IPAD

●

Durant el període escolar no es podrà prestar l’ IPAD a una altra persona.

●

No es podrà canviar ni intentar canviar el perfil del Col·legi a l’ IPAD.
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●

No es podrà llevar o modificar el sistema operatiu original, oficial d’ APPLE, tan sols per a les actualitzacions
del sistema o de les apps. La manipulació en aquest sentit de l’ IPAD suposarà una falta greu a l’ expedient de
l’alumne.

L’ UTILITZACIÓ DE L’ IPAD
●

L’ estudiant és el responsable de carregar completament la bateria cada vespre abans de dur l’ IPAD a l’
escola. Queda prohibida la càrrega a l’ escola.

●

L’ estudiant ha de dur l’ IPAD a l’ escola tots els dies lectius, exceptuant aquells que sigui comunicat
prèviament per l’equip docent.

●

L’ estudiant és el responsable del manteniment i neteja del dispositiu.

●

Els estudiants tenen l’ obligació d’ informar al professor/mestre de l’ utilització de la càmera o l’ àudio per a
registrar activitats o treballs.

●

No es poden publicar fotografies o vídeos a cap xarxa social.

●

Els estudiants tenen l’ obligació de verificar activament el seu correu electrònic institucional per a la
comunicació del centre i no poden utilitzar comptes de correu diferents de la institucional durant l’ època
escolar.

●

Els estudiants tenen l’ obligació de realitzar còpies de seguretat de l’ IPAD. L’escola podrà utilitzar el control
parental el temps que ho consideri oportú, així com a qualsevol restricció pertinent des del dispositiu MDM.

●

L’iPad entre classe i classe ha d’estar tancat damunt la taula, no està permés el seu ús, sense un professor
dins l’aula o sense que el professor hagi donat permís per la seva utilització.

DANY/PÈRDUA
●

Si l’ IPAD es trenca o sofreix qualsevol desperfecte, sense que aquest sigui conseqüència d’un ús
irresponsable i en definitiva d’un mal ús del dispositiu, sempre i quan ens trobem dins el període de vigència
de l’assegurança, dos anys des de la compra del dispositiu, l’empresa asseguradora es farà càrrec de la
reparació. Per tal que l’alumne pugui seguir fent feina i no sofreixi cap endarreriment en el seu treball, des
de l’escola se li donarà un IPAD fins que el seu estigui arreglat i arribi a l’escola. Per això s’haurà de deixar un
dipòsit de 50€, que es recuperaran una vegada sigui retornat l’ IPAD en bones condicions.

●

En el cas de pèrdua o robatori serà necessari posar una denúncia policial. Tot seguit es presentarà el
document de la denúncia, en un termini màxim de 48 hores, a l’escola i es seguirà el mateix protocol
d’actuació que en el cas de dany.

●

Si l’ IPAD i/o accessoris estan fora de garantia, el cost de les reparacions o de la seva pèrdua aniran a càrrec
de les famílies.

PROPIETAT:
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●

Si un alumne deixa l’escola, o es canvia d’escola, perdrà la seva ID d’ APPLE creada per l’escola, així com
també la direcció de correu institucional.

SEGURETAT
Hi haurà tres tipus de seguretat:
-

-

-

Seguretat tipus I o Seguretat Bàsica: Es tracta de un tipus de seguretat que només es durà a terme
durant les vacacions escolars. Tendran accés a tots els continguts del iPad així com a la
descàrrega d’apps. Els alumnes que duguin tot aprovat gaudiran durant les vacances d’aquest
tipus de seguretat.
Seguretat tipus II o Seguretat Mitja: Aquest tipus de seguretat és la que s’utilitzarà durant el temps
escolar. Es una seguretat que no permet la descarrega d’apps des de l’App Store ni l’eliminació de
continguts ni apps de l’escola. Té certa part d’oci permesa com pot ser, música, vídeo o altres
eines.
Seguretat tipus III o Seguretat Alta: És una seguretat que elimina qualsevol tipus d’oci inclòs l’accés
a Internet, la càmera o qualsevol app d’oci. Es durà a terme en aquells alumnes que incompleixin
qualsevol de les normes relacionades amb els dispositius o segons demanda dels pares. No es
recomanable arribar a aquesta situació degut a que limita molt el seu ús a classe.

FET

CONSEQÜÈNCIA

Utilització de l’iPad entre classe i classe

Seguretat III durant 3 dies, reincidència 1 setmana.

Utilització de la càmara de fotos sense permís.

Seguretat III durant una setmana, reincidència
parte disciplinari.

Fer fotos sense permís as altres alumnes.

Seguretat III una setmana + parte disciplinari,
reincidència expulsió 3 dies.

Escoltar música sense permís

Seguretat III una setmana, reincidència dues
setmanes.

Utilitzar l’iPad no seguint les pautes donades pel
professor o fent cas omís del mateix.

Seguretat III una setmana, reincidència dues
setmanes.

Utilització d’apps prohibides durant el curs escolar.

Seguretat III durant un trimestre.

Publicació de fotogràfies dins el centre a les xarxes
socials

Seguretat III una setmana + parte disciplinari,
reincidència expulsió de 3 dies.

Eliminació del MDM

Seguretat III durant un mes + expulsió 3 dies.
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Jo ____________________________________, en qualitat de representant legal de l’alumne/a
____________________________ accepto la normativa d’ús de l’ IPAD, coneixo les condicions que en ella es
detallen i assumeixo les conseqüències que d’ella es puguin derivar. És per això que eximeixo a l’ escola de
qualsevol responsabilitat.

Rúbirca de l’ alumne

Rúbrica del tutor legal

Nom i llinatges:
________________________
_________________________

DNI:

______________________

_______________________
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