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NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DELS RECURSOS DIGITALS 

Amb la finalitat de promoure una bona convivència entre els membres de la comunitat educativa i 
garantir una utilització respectuosa del material i de les instal·lacions del Centre cal tenir presents 
les indicacions següents:  

• Els recursos informàtics, ordinadors, tablets, smartphones o similars s’han de fer servir 
exclusivament per a tasques educatives i acadèmiques.  

• L’usuari respectarà les instal·lacions i els recursos informàtics (ordinadors, projectors, 
pissarres digitals, ratolins, teclats, cablatge...). 

• Les contrasenyes que es facilitin són d’ús personal i intransferible. Per això, totes les accions 
que es duguin a terme amb una determinada contrasenya seran sempre de plena 
responsabilitat del seu propietari. 

• La connexió a pàgines d'Internet i/o accés a diferents programes i/o aplicacions seguiran les 
línies marcades per l’equip docent i tindran sempre una finalitat educativa. 

• L’usuari ha d’utilitzar les eines digitals sense incórrer, o a no col·laborar ni facilitar que 
terceres persones hi incorrin, en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, 
que infringeixen els drets de l’escola o de tercers (com podrien ser fotografies o gravacions 
d’altres sense el permís explícit). 

• L’usuari respectarà la normativa publicada per l’agència de protecció de dades, no enviant 
informació confidencial de l’escola a l’exterior, mitjançant suports materials o mitjançant 
qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi la simple visualització o accés, així com l’ús no 
autoritzat de fotografies o documents de l’escola. 

• Cada alumne/a disposarà d’un compte de Microsoft Office 365 creat per l’escola amb 
finalitats pedagògiques. En l’àmbit del treball acadèmic es poden crear usuaris i contrasenyes 
a altres recursos i serveis d’Internet. La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de 
l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa 
responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari 
serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui 
causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts. 
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Jo, _________________________________________________________, alumne/a del curs  
___________ em comprometo a complir la normativa d’utilització dels recursos digitals del 
Col·legi Verge de la Salut.  

 

 

 

 

Signatura de l’alumne/a                                                              Signatura del pare/mare/tutor/a legal 

 
 

 
 
 

Sant  Feliu de Llobregat, ________ de _____________________________ de 2021 
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