
AJUNTAMENT DE BENICÀSIM
        Regidoria de Joventut

NORMATIVA D'UTILITZACIÓ DEL SERVEI “AULA D'INFORMÀTICA” 
del CASAL JOVE

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ:
 

• L'ús dels ordinadors i l'accés a internet es gratuït.
• Aquest servei és d'ús exclusiu per als joves amb edats compreses entre 12 anys i la edat 

màxima determinada oficialment pel Carnet Jove (actualment 30 anys).
• El/La monitor/a encarregat/da de l'aula determinarà l'ús dels equips segons les necesitats 

pedagógiques considerades des del Casal Jove, ja que esta aula pretén ser una eina de 
treball per als diferents projectes que que des d'ací es realitzen.

• L'horari del servei s'ajustarà a l'horari laboral del monitor/a encarregat/da de l'aula.
• Serà necessari per a donar-se d'alta com a usuari presentar el DNI; en cas de ser menor de  

18  anys,  haurà  de  presentar  la  fotocòpia  del  DNI  del  seu  tutor  o  responsable  legal  i  
autorització  signada.  S'establirà  un  temps  màxim  d'utilització.  Aquest  pot  ser  reduït  en 
moments de molta demanda.

• El centre no és farà responsable de: que l'accés a la xarxa no estigui disponible; de pérdues,  
corrupció de dades, desconexions, velocitat de transmissió o caigudes de xarxa i de perjudicis 
a l'usuari degut a un ús incorrecte; ni de aquells documents que es guarden als ordinadors.

 
 
NORMES:
 

1. Està prohibida l'entrada a l'aula d'informàtica amb qualsevol tipus de menjar i/o beguda.
2. Serà el personal encarregat/da de l'aula el que pose en funcionament o desconnecte els 

ordinadors. Així mateix, serà necessari comunicar-li a esta persona qualsevol deficiència 
en el funcionament dels equips.

3. L'usuari  que  vullga  utilitzar  cd's,  baixar  informació  de  la  xarxa  o  imprimir,  li  ho 
comunicarà a la persona responsable, quedan establertes les condicions d'ús segons 
criteris del monitor de l'aula, tenint en compte que els cd's i fulls aniran a càrrec seu. 

4. L'equip de la persona responsable no podrà ser utilitzat de cap manera per part de cap 
usuari.

5. No es podrà accedir a pàgines web amb continguts pornogràfics, d'incitació a la violència 
o de continguts discriminatoris a qualsevol sexe, ètnia o religió, així com específicament 
agresions a persones, maltractament a animals i apologia del terrorisme.

6. Els equips es tractaran de forma responsable.
 
 
SANCIONS:
 
L'incompliment de les normes 1 a la 4 tindran la següent sanció:
Primer incompliment: avís del monitor.
Segon incompliment: expulsió temporal (mínim un dia).
Reincidència: Expulsió permanent de l'aula i anulació de l'usuari.
 
L'incompliment de les normes 5 i 6 podrà comportar l'expulsió immediata i permanent de l'aula i  
anulació de l'usuari.
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