
CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL SERVEI WI-FI I DE LA XARXA CORPORATIVA

DE L'IES MOSSÈN ALCOVER

Objecte

Les eines virtuals de l'IES Mossèn Alcover són un servei per a la Comunitat Educativa d'aquest

centre  que  té  per  finalitat  posar  a  l'abast  d'aquesta  comunitat  materials  i  procediments  que

contribueixin  a  facilitar,  actualitzar  i  millorar  les  estratègies  pedagògiques.  Es  proporcionen

diversos serveis i eines que permeten connectar i afavorir la col·laboració entre els seus membres,

com ara:

• accés a materials didàctics i informatius multimèdia

• hostatge d'espais web al personal docent i a l'alumnat

• informació general d'interès per al món educatiu

• accés a eines col·laboratives: serveis Moodle, plataforma corporativa, etc.

• accés a mitjans corporatius

• altres serveis que puguin considerar-se útils per a l'alumnat o el personal docent de l'IES

Mossèn Alcover

Els usuaris hi podran trobar tant recursos educatius com continguts informatius o altres productes

específics  i  eines  adreçades  tant  al  professorat  com  a  la  comunitat  educativa,  amb  l'objectiu

d'afavorir l'aprenentatge i l'accés a les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement.

Es reserva el dret d'efectuar canvis, sense avís previ, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar,

afegir o eliminar els continguts o el disseny de les eines i serveis que s'ofereixen.

Condicions Generals

Les presents condicions d'ús dels serveis d'accés als espais Wi-Fi de l'IES Mossèn Alcover tenen

com a finalitat regular la seva utilització, i determinar les condicions d'accés als continguts i serveis

que, a través d’Internet, es posen a disposició de qualsevol persona usuària.

L'ús del servei prestat per l'IES Mossèn Alcover suposa l'acceptació plena i sense reserves de la

persona usuària de tots i cadascun dels termes d'aquestes condicions generals. La persona usuària



manifesta en aquest sentit haver llegit, entès i acceptat les presents condicions generals, posades a la

seva disposició en tot moment per fer ús del servei.  És responsabilitat  de la persona usuària el

coneixement de les condicions d'ús i l'ús que fa dels serveis i eines que se  li proporcionin. 

Els  usuaris  es  comprometen  a  utilitzar  les  eines  i  serveis  únicament  per  a  finalitats  docents  i

educatives,  qualsevol  altre ús aliè  serà responsabilitat  exclusiva de l'usuari  o de la usuària.  Els

respectius professors de cada assignatura actuaran com a informadors i moderadors dins l'espai del

seu grup-classe.

Els usuaris menors d'edat necessiten una autorització expressa dels seus pares o representants legals

per a l'ús de la xarxa Wi-fi. Des de l'Institut Mossèn Alcover es treballarà per bloquejar el màxim

nombre possible de portals i pàgines que es considerin inadequades per a  finalitats educatives o que

no compleixin  els  requisits  mínims  legals  o  morals.  S'informa,  però,  que  aquest  accés  a  Wi-fi

facilita un accés lliure i transparent a internet, la qual cosa permet l'accés a continguts o serveis que

poden no ser apropiats o que poden estar prohibits per als menors. Es recorda als pares i mares i als

representants legals dels menors que és la seva exclusiva i única responsabilitat controlar i decidir

els continguts o serveis adequats per als menors al seu càrrec. Igualment s'informa els pares i mares

o tutors legals que existeixen aplicacions informàtiques que permeten bloquejar i filtrar l'accés als

continguts i serveis que considerin no pertinents pels menors al seu càrrec. 

L'IES Mossèn Alcover es reserva el dret de monitoritzar i limitar l'accés de tots els usuaris així com

d'eliminar-los en cas d'ús indegut o per altres motius. Les galetes o altres mitjans similars són eines

que es poden usar per tal de fer més eficients els serveis i la navegació.

L'IES Mossèn Alcover  s'esforçarà per  intentar  garantir  la  disponibilitat  i  accessibilitat  al  servei

d'accés  Wi-fi  amb continuïtat.  No obstant  això,  l'IES Mossèn Alcover  es  deslliga de qualsevol

responsabilitat  en  cas  que  el  servei  sigui  suspès  temporalment  o  permanentment  per  fallides

ocasionades per problemes tècnics,  falta de corrent elèctric,  fenòmens naturals,  danys a tercers,

entre d'altres.

L'IES Mossèn Alcover es reserva la facultat d'alterar sense avís previ i en qualsevol moment la

presentació i la configuració de l'accés, així com dels seus serveis. Qualsevol persona usuària, pel

fet de ser-ho, reconeix i accepta que en qualsevol moment l'IES Mossèn Alcover pot modificar,

suspendre, desactivar o suprimir aquest servei.

L'IES Mossèn Alcover no es fa responsable de la informació continguda en els documents gràfics,

àudios, vídeos i en general qualsevol contingut publicat en els llocs que es visitin o que els usuaris

consultin. L'IES Mossèn Alcover tampoc no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin

derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o altres elements que pogués produir alteracions

en el  sistema informàtic,  ni  tampoc dels  danys  i  perjudicis  que  els  mateixos  puguin causar  al

hardware o software dels usuaris.



El servei és gratuït. L'IES Mossèn Alcover no cobrarà cap tipus de tarifa als usuaris. La velocitat de

transferència no pot ser garantida per l'IES Mossèn Alcover ja que pot variar depenent del tràfic a la

xarxa, així com del nombre d'usuaris connectats.

Estan prohibides: 

• la violació de la propietat intel·lectual

• la  utilització  maliciosa  o  atemptatòria  contra  qualsevol  tercer  així  com  qualsevol  altra

actuació il·lícita del servei

• la manipulació incorrecta o no autoritzada que pugui provocar avaries en el  servei o la

pèrdua o alteració de la informació continguda

• qualsevol acte de similars característiques que pugui ser qualificat com a antisocial o que

obstaculitzi de manera directa o indirecta la prestació del servei.

Les  persones  usuàries  faran  ús  del  servei  d'accés  Wi-fi  de  forma  diligent  i  correcta  i  es

comprometen a no utilitzar-lo per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral o als

bons costums acceptats o als drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes legalment.

L'IES Mossèn Alcover declina qualsevol responsabilitat que de tot això pugui derivar.


