ACORDO DE CESIÓN DE USO DO ORDENADOR DO ALUMNADO
NO PROXECTO DE EDUCACIÓN DIXITAL ABALAR - E-DIXGAL
D./Dna ____________________________________________________________________ con DNI Nº ____________________
pai/nai/titor/a legal de _____________________________________________________________ alumno/a do curso ________
de Educación __________________________
__ do centro _______
______________________________________________________

RECIBÍN INFORMACIÓN SOBRE:
1. Que o centro participa na iniciativa E-Dixgal do Proxecto ABALAR para o uso das novas tecnoloxías da información e da
comunicación, no que se pon a disposición do alumnado participante ordenadores para a realización das súas tarefas escolares.
2. Que no centro atópase a disposición do alumnado participante no proxecto o ordenador marca HP, modelo Probook x360 G1 EE
con número de serie __________________________________________

ACEPTA AS SEGUINTES CLÁUSULAS DE PRÉSTAMO DO EQUIPO:
PRIMEIRA. OBXECTO.
Mediante este acordo a Xunta de Galicia cede o uso do ordenador descrito ao/a alumno/a cunha finalidade educativa para a
realización de tarefas escolares coas condicións e normas recollidas neste documento.
SEGUNDA. CONDICIÓNS DE USO
A. O/A alumno/a levará o ordenador ao seu domicilio para estudar e realizar as tarefas encargadas polo seu profesorado. Non
se poderá utilizar o citado equipo para ningún outro uso persoal ou profesional sen a expresa autorización do centro. Ademais
non poderá cederse a terceiras persoas.
B. O/a alumno/a e a súa familia non poderán realizar manipulacións no ordenador nin no software nel instalado. Deberá
informarse ao/á titor/a do curso de calquera desperfecto observado no equipo no menor prazo posible.
C. O/a alumno/a comprométese a levar todos os días o ordenador ao centro coa batería completamente cargada.
D. O ordenador deberá devolverse ao rematar o curso, e cando o centro o solicite para realizar actualizacións, tarefas de
mantemento, etc.
E.O profesorado, a persoa coordinadora de E-Dixgal no centro, e os técnicos da administración poderán inspeccionar o
ordenador cando o estimen oportuno co fin de constatar o seu estado.
TERCEIRA. RESPONSABILIDADE
Responsabilízome do correcto coidado e uso do ordenador, respondendo da perda deste ou do seu mal uso. Isto non inclúe as
avarías que poidan producirse na utilización diaria do equipo e estean contempladas na súa garantía.

En _______________________________________________ a __________ de_____________________________ de _________

Asdo.: pai/nai/titor/a legal
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