Tecnologia

NORMES DE CLASSE

NORMES GENERALS DE TREBALL A L’AULA TALLER


Es imprescindible el compliment estricte de les normes de seguretat per a la utilització de cada màquina.



No s’entrarà a l’aula de tecnologia sense la presència del professor/a ni sense la seva autorització.



No s’entrarà al magatzem sense el permís del professorat.



No es pot agafar cap eina ni encendre cap màquina sense el permís del professorat.



No empris mai una eina perillosa que no estiguis segur de saber-la usar.



Queda prohibida la utilització de l’ordinador o altres dispositius electrònics sense el permís del
professorat



No llencis objectes calents o encesos a la paperera.



S’han d’utilitzar els elements de protecció de les màquines per evitar projeccions d’espurnes.



En tots els casos, demana ajuda al professorat sempre que dubtis.
NORMES GENERALS DURANT LES CLASSES



Cal arribar amb puntualitat, entrar i sortir de classe amb ordre, sense crits ni corredisses.



En entrar al taller, s’haurà de deixar les motxilles i les jaquetes en el lloc acordat amb el professorat.



Cada alumne es mantindrà al seu lloc de treball i es farà responsable de la neteja, de les eines i el material
que li sigui assignat així com de la seva conservació.



Cal retornar sempre les eines al seu lloc i en òptimes condicions.



S’han d’utilitzar les eines únicament per a la seva funció. En cas de desperfectes per mal ús, l’alumne serà el
responsable de substituir o reparar l’objecte.



S’han d’utilitzar les mesures de protecció (guants, ulleres, ..) en aquells casos que és indicat amb el símbol
corresponent al costat de l’aparell o eina.



Els residus i retalls que, inevitablement, es produeixen han de ser desats en els llocs de recollida establerts.



Per cada grup, hi haurà un responsable de les eines, dels materials i de la neteja de l’aula.



És imprescindible el compliment estricte de les normes de seguretat per a la utilització de cada màquina.



No s’entrarà al magatzem sense el permís del professorat



No es pot menjar o mastegar xiclet o altres llaminadures, ni escoltar música.



Està prohibit córrer i jugar a l’aula.



No es pot anar al WC ni sortir sistemàticament de classe.



En acabar la classe cal deixar la cadira o el tamboret ordenat.



En les darreres classes del dia cal pujar la cadira o el tamboret sobre la taula.



En absència del professor/a es continuarà el temari realitzant resums, esquemes o exercicis en cas de no
haver pogut deixar una feina específica.



En absència del professor/a MAI es realitzaran pràctiques.
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