
SERVEI D’ORDINADOR I INTERNET
Normes d’ús

El registre.- Per fer ús d’aquest servei cal apuntar-se al full de registre abans d’iniciar cada sessió, on 
faran constar el nom, la data i l’hora d’entrada i sortida del servei.
   
Els usuaris.- Els menors de 14 anys hauran de presentar una autorització del tutor per poder fer ús 
d’aquests serveis.

El maquinari.- Està prohibit efectuar canvis en les peces dels ordinadors (tal com alterar els connec-
tors posteriors o els de xarxa, substituir els ratolins o obrir la caixa del terminal,...). 

Els portàtils.- Està permesa l’entrada d’ordinadors portàtils. L’accés a internet (wifi) es farà mit-
jançant la sol•licitud de la corresponent contrasenya d’accés, el qual es podrà limitar si l'ample de 
banda de connectivitat resta insuficient per satisfer raonablement les demandes d'accés a internet 
dels ordinadors del Centre.
 
Descàrregues i gravació.- No està permès efectuar descàrregues d’arxius a l’ordinador. L’ús de la 
gravadora queda restringit a la gravació d’arxius personals i només es podrà fer en dispositius 
externs (CD, DVD, llapis de memòria, disc dur extern, ...) o bé en qualsevol servei d'allotjament 
d'arxius multiplataforma en el “núvol” (dropbox,...) Tota informació guardada a l’ordinador serà 
esborrada en cada sessió.

Programes.- En cas que qualsevol usuari necessiti algun programa que no disposi el terminal, 
caldrà que es dirigeixi al personal del Centre per tal que aquest decideixi sobre la seva instal•lació.
 
Usos i continguts.- La finalitat d’aquest servei és didàctica, laboral o de formació. Per tant, queda 
prohibit l’ús de jocs, els programes de descàrrega (emule, kazaa, ...), les xarxes socials (facebook, 
badoo, twitter, tuenti,...) i els xats. Tampoc no està permès l’accés a webs de contingut violent, por-
nogràfic, xenòfob o similars.

Sessions.- L’ús dels terminals no està limitat temporalment, a excepció que la demanda que hi hagi 
superi el nombre de terminals lliures. En aquest cas l’ús dels terminals quedarà limitat a 30 minuts. 
Les limitacions a l’ús, així i tot, es poden donar si els terminals es necessiten per a la realització de 
cursos, tasques de manteniment o de formació.

Així mateix, l’ús d’un terminal implica la presencia física de l’usuari. Els usuaris no podran reservar-
se l’ús d’un terminal tot deixant-hi material personal. La inutilització d’un terminal durant un perío-
de de temps de 15 minuts permetrà al personal del Centre de suspendre la sessió i assignar aquell 
terminal a qualsevol altre usuari que necessiti fer-ne ús.

Impressions.- El Centre disposa d’una  fotocopiadora (b/n). Els usuaris que vulguin imprimir o foto-
copiar algun document ho han de sol•licitar al personal del Centre. El preu de les impressions i 
fotocòpies és de 10 cts./ full.

Llibre de suggeriments.- El Centre disposa d’un llibre de suggeriments on podran anotar-s’hi els 
que es considerin oportuns. Caldrà incloure-hi la justificació corresponent i el nom de l’usuari.
 
Sancions.- L’incompliment greu d’aquesta normativa podrà sancionar-se per la Direcció del Centre. 
D’entre les diverses mesures sancionadores, es preveu la possibilitat de prohibir temporalment o 
definitiva l’accés a aquest servei o, fins i tot, al Centre.
 
 


