
 

PRÉSTEC ORDINADORS PORTÀTILS 

 EQUIP DIRECTIU 

 
NORMES D’ÚS DEL SERVEI DE PRÉSTEC D’ORDINADORS PORTÀTILS – LA SALLE MOLLERUSSA 

USUARIS 

Podrà fer ús d’aquest servei tot l’alumnat d’ESO, BAT i CF de La Salle Mollerussa. 

CONDICIONS DEL PRÉSTEC 

1. Els ordinadors en préstec es destinaran exclusivament a finalitats acadèmiques. 

2. Només es podrà prestar un portàtil per alumne/a.  

3. El préstec inclourà l’ordinador i el carregador corresponent. 

4. L’usuari o el seu representant -en cas que sigui menor-, haurà d’omplir un formulari d’acceptació 

d’ús i pagar una fiança de 75 € que li serà retornada quan finalitzi el préstec i sempre que l’aparell 

estigui en bon estat. 

5. El préstec s’haurà de sol·licitar a través de la botiga online de l’escola, a l’adreça 

www.lasallemollerussa.com/shop 

6. L’ordinador no es podrà treure del centre i l’alumne/a s’haurà de responsabilitzar de fer còpia 

de les diferents tasques en un llapis de memòria. 

7. La recollida i el retorn de l’ordinador es faran a consergeria diàriament, al principi i al final de la 

jornada. 

 

DURADA DEL PRÉSTEC 

- El préstec dels ordinadors pot tenir la durada d’un curs acadèmic, d’un trimestre o d’uns dies 

determinats en cas que l’alumne/a tingui el seu propi aparell a reparar. 

- Pels casos en què es presti l’ordinador uns dies determinats, l’alumne no podrà rebre l’aparell 

fins passades 24 hores des que s’hagi fet la demanda. 

 

CONDICIONS D’ÚS 

- El centre comprovarà el bon funcionament dels portàtils tant al ser prestats com al ser retornats. 

- El portàtil serà reiniciat periòdicament i el centre no es farà responsable de la pèrdua 

d’informació que hagi pogut quedar a l’aparell. 

- L’usuari no podrà manipular ni el hardware ni el software instal·lats a l’ordinador. 

 

RESPONSABILITATS DE L’USUARI 

- L’usuari és el responsable de la custòdia i el bon ús de l’equip mentre el tingui en préstec. 

- El mal ús d’aquest servei suposarà la pèrdua del préstec i l’aplicació de les mesures disciplinàries 

oportunes. 

- Segons el tipus d’infracció, es prendran les següents mesures: 

INCOMPLIMENT PENALITZACIÓ 

Ocasionar avaries o desperfectes en l’ordinador 
per mal ús. 

Assumir el cost de la reparació i suspensió de la 
possibilitat de tornar a usar aquest servei. 

Fer canvis a la configuració dels programes. En el cas de préstec ocasional o trimestral, 
suspensió del servei durant la resta de curs. 
En el cas de préstec anual, suspensió del servei 
durant el proper curs. 

Pèrdua del portàtil. Assumir el cost de l’aparell. 
 

http://www.lasallemollerussa.com/shop

