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Normes de comportament a l’aula de Tecnologia
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

1. No s’entrarà a l’aula de Tecnologia sense la presència del professor o la professora
corresponent ni sense la seva autorització prèvia.
2. En cap cas es tocarà, ni molt menys s’agafarà, qualsevol eina, màquina o material de l’aula
de Tecnologia sense el permís exprés del professor o de la professora de la classe. Tampoc
s’accionarà cap interruptor sense permís.
3. La feina es farà de manera individual o en grup, segons s’acordi en funció del tipus
d’activitat. Quan sigui individual, cada alumne o alumna portarà a terme la seva tasca i
consultarà al professor o a la professora els dubtes que tingui. Quan el treball sigui en grup,
tots els membres que el componguin seran responsables de l’actuació i la feina feta per
cadascun d’ells.
4. Cada alumne o alumna mantindrà el lloc de treball assignat. Utilitzarà i es farà responsable
de les eines i del material que li siguin assignats individualment o com a membre d’un grup i
se’n farà responsable de la conservació i la neteja. Si s’evidencia qualsevol desperfecte i
aquest és degut al mal ús, la persona responsable haurà de substituir l’objecte malmès o
reparar-lo i fer-se càrrec les despeses. En cas de detectar-se qualsevol desperfecte ha de
comunicar-se immediatament al professor o a la professora.
5. Les eines dels taulers generals d’ús comú s’han de tornar al seu lloc una vegada fetes servir;
cal planificar el treball per tal que la utilització de les eines ocupi el menys temps possible i
restin a disposició dels altres alumnes.
6. Cada alumne o alumna o grup d’alumnes és responsable de la neteja de l’espai i de l’equip
de treball assignats. També haurà de tenir en compte la necessitat de rentar-se les mans
després d’haver treballat amb eines, màquines o qualsevol material que les pugui embrutar.
7. La neteja de l’aula de Tecnologia és responsabilitat de tots. No s’abandonarà l’aula sense
escombrar-la i netejar i desar les eines, les màquines, els materials i la resta de
l’equipament. Es podran establir torns rotatius per a la neteja general de l’aula, especialment
del terra.
8. En el cas d’utilització de les màquines-eines i atès el perill que pot representar, és totalment
desaconsellable la presència de més de dues persones al seu voltant. És imprescindible el
compliment estricte de les normes de seguretat i higiene assenyalades per a la utilització de
cada màquina. Per exemple, l’ús d’ulleres de protecció o de guants de cuir en els casos que
així ho requereixin.
9. Tot alumne o alumna que utilitzi, fora del seu lloc de treball assignat, qualsevol espai, eina,
màquina-eina, equipament, material o documentació de l’aula està obligat a deixar-los nets i
desar-los al lloc que els correspon, en el cas que s’hagin desplaçat. Qualsevol anomalia o
desperfecte ha de ser comunicat al professor o a la professora immediatament.
10. Sempre s’ha d’obrar de manera que s’origini un residu mínim en treballar materials,
incloent-hi el paper. Els residus i retalls que inevitablement es produeixin han de ser desats
en els llocs de recollida establerts. La recollida serà sempre selectiva per permetre el
reciclatge dels materials aprofitables.
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NORMES D’UTILITZACIÓ AULES 205 – 206 - 208

COMERÇ

I MÀRQUETING

@ NO ES POT BEURE NI MENJAR A LES AULES.
@ NO ES POT INSTAL·LAR RES ALS ORDINADORS.
EN
SORTIR
S’ESBORRARÀ
TOTA
LA
INFORMACIÓ.
@ HEM D’APAGAR ELS ORDINADORS PAS A PAS O
DEIXARAN DE FUNCIONAR CORRECTAMENT.
@ SI DETECTEU CAP ANOMALIA EN EL MATERIAL
DE LES AULES AVISEU-NOS, SI US PLAU.
@ QUALSEVOL DESPERFECTE ALS EQUIPAMENTS
DE L’AULA, COM A CONSEQÜÈNCIA D’UN MAL
ÚS, SERÀ RESPONSABILITAT ECONÒMICA DE LA
PERSONA CAUSANT.
@ TOT COMPORTAMENT A CLASSE HA DE SER
CONSEQÜENT AMB LA MATÈRIA QUE S’ESTÀ
IMPARTINT.
@ GAUDÏU DE LES INSTAL·LACIONS I UTILITZEULES AMB SENY.
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Normes de comportament i seguretat al Taller Mecànic
1. No s’entrarà sense la presència del professor corresponent ni sense l’autorització
prèvia.
2. en cap cas s’agafaran eines i material sense permís del professor no s’engegaran les
màquines si es desconeix com funcionen.
3. La feina es farà de manera individual o en grup. Quan sigui individual cada alumne
portarà a terme la seva tasca i consultarà al professor els dubtes que tingui. Quan el
treball sigui en grup, tots els membres que el componguin seran responsables de
l’actuació i la feina feta per cadascú d’ells.
4. Cada alumne o alumna mantindrà el lloc de treball assignat. Utilitzarà i es farà
responsable de les eines i el material assignat individualment o com a membre d’un
grup, i se’n farà responsable de la conservació i neteja d’aquestes. En cas de detectarse qualsevol desperfecte, s’haurà de comunicar immediatament al professor.
5. Quan utilitzeu màquines-eina és imprescindible el compliment estricte de les normes de
seguretat i higiene assenyalades per la utilització de cada màquina (que estan penjades
al costat de cada una).
Alguns exemples aplicables a totes les màquines:
-Utilitzar ulleres de protecció homologades.
-Recollir-se els cabells amb una cinta o goma.
-Portar roba adequada per a treballar, millor màniga curta.
-No treballar amb anells, cadenes o elements penjant...
-Mai abandonar el lloc de treball sense haver aturat la màquina.
6. tot alu8mne o alumna que utilitzi, fora del seu lloc assignat, qualsevol espai, eina,
màquina-eina, equipament, material o documentació de l’aula està obligat a deixar-los
nets i desar-los al lloc corresponent. Qualsevol anomalia o desperfecte ha de ser
comunicat al professor o professora immediatament.
7. Les eines dels taulers generals d’ús comú s’han de tornar al seu lloc una vegada fetes
servir.
8. Cada alumne és responsable de la neteja de l’espai i de l’equip o màquina assignada.
-Atureu la màquina abans de netejar-la.
-Utilitzeu raspalls o pinzells per a eliminar encenalls.
-Tracteu de mantenir el pis lliure d’olis i greixos abans d’escombrar-lo.
-No deixeu eines o materials sobre de les màquines o a prop de les seves
parts mòbils.
-No s’abandonarà l’aula sense desar les eines, utillatges i materials al seu
lloc.
9. Els residus i retalls que es produeixin han de ser desats en els llocs de recollida
establerts. La recollida serà sempre selectiva per permetre el reciclatge dels materials
aprofitables.
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NORMES D’AULA D’INFORMÀTICA
-

CADA ALUMNE SERÀ RESPONSABLE DE L’ORDINADOR QUE TÉ ASSIGNAT, DURANT
ELS PRIMERS 10 MINUTS DE CLASSE S’HA DE COMUNICAR LES INCIDÈNCIES AL
PROFESSOR.

-

NO ES POT INSTAL·LAR RES NI EXECUTAR RES ALIÈ A LA CLASSE QUE S’ESTÀ
IMPARTINT.

-

NO ES POT MENJAR NI BEURE A CLASSE.

-

QUAN ES SURTI DE LA CLASSE, LA CADIRÀ ROMANDRÀ AL SEU LLOC, QUE ÉS DINS
DE LA TAULA.

-

CAL TENIR NETA L’AULA, CADA DIA HAURÀ DE QUEDAR RECOLLIDA.

-

EL DEPARTAMENT NO ES FA RESPONSABLES DELS OBJECTES PERDUTS A CLASSE,
AQUESTS S’HAN DE DEMANAR A CONSERGERIA.

-

CADA ALUMNE HA DE TENIR CÒPIA DE SEGURETAT DELS SEUS TREBALLS, SI HO
DEIXA A L’ORDINADOR DE CLASSE NO TÉ PERQUE TROBAR-HO AL DIA SEGÜENT.

-

S’HA D’APAGAR ELS ORDINADORS CADA DIA.

-

NO SEURE A LES TAULES.

-

NO ES POT FER US DELS MÒBILS A CLASSE.

-

NO ES POT FUMAR AL CENTRE.

-

EL NO COMPLIMENT D’AQUESTES NORMES SERÀ SEMPRE MOTIU DE PART.

-

L’ACUMULACIÓ DE 3 PARTES SERÀ MOTIU DE SANCIÓ O EXPULSIÓ.
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