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NORMATIVA PER ALS ESTUDIANTS DEL TECNOCAMPUS 

COMUNICACIÓ INTERNA 

Les Escoles es caracteritzen per fomentar una relació molt estreta entre el professorat, 
l’alumnat i els òrgans de direcció. Tot l’alumnat  té accés lliure a tots els responsables 
acadèmics, sense cap mena de dificultat. Hi ha també al Campus personal un accés a 
l’aplicació de suggeriments, consultes i reclamacions. 

Es potencia al màxim l’ús del web de les Escoles, del campus digital Atenea o Moodle i 
del correu electrònic com a eines bàsiques de funcionament. El correu electrònic és el 
mitjà de comunicació més ràpid i accessible per a tothom. Cal fer ús de l’adreça 
assignada. Els estudiants es poden comunicar amb tot el professorat, entre ells, amb 
la direcció i amb els serveis de la seva Escola en qualsevol moment. En el campus 
virtual es posen a l’abast dels estudiants els diferents recursos docents tals com 
apunts, avisos i qualificacions. Tota la informació actualitzada referent a la 
matriculació, plans docents, calendari i normativa acadèmica està a la web. 

 

NORMATIVA DE CLASSES  

1. Les classes tenen un horari establert d’inici i final, que cal complir amb absoluta 
puntualitat. Cap estudiant podrà accedir a l’aula 10 minuts després de la seva 
hora d’inici, havent d’esperar al descans següent per fer-ho. En el cas que es 
realitzin proves avaluatives la puntualitat es imprescindible. No es  permetrà l’ 
accés a l’aula desprès de haver començat el examen o prova. És 
responsabilitat de cada professor fer complir aquests horaris. 

2. Es permet la utilització d’ordinadors portàtils a l’aula sempre que el seu ús 
tingui a veure amb l’activitat que s’hi està desenvolupant. 

3. L’aula és un espai de treball associat a una assignatura; no es podran realitzar 
activitats que no condueixin a aquest objectiu (llegir el diari, fer activitats d’una 
altra assignatura, etc.); per a això estan els espais d’estudi o la Biblioteca. 

4. No es pot menjar i beure (a excepció d’aigua) a les aules i laboratoris. 

5. Els telèfons mòbils han d’estar apagats o en mode de silenci. Si un estudiant ha 
de contestar una trucada o fer una trucada, caldrà que surti de l’aula, podent 
tornar a entrar en el descans següent. 
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6. Durant una classe, un estudiant pot abandonar l’aula en qualsevol moment, 
poden accedir una altra vegada en el descans següent. No es podrà accedir a 
l’aula una vegada començada la prova. 

7. El funcionament de les classes i el comportament dels estudiants vindran 
marcats per les normes que determini cada professor/a a cada assignatura. El 
silenci a les classes expositives és fonamental. Tota actuació dels estudiants 
que faci inviable el funcionament correcte de la docència podrà donar lloc a 
sancions acadèmiques a petició del professor/a corresponent. 

8. Les dates fixades pel professor/a per a la realització de proves o lliurament de 
treballs són preceptives. 

9. Qualsevol incidència que alteri el calendari o els horaris de l’assignatura haurà 
de ser informada el més aviat possible als estudiants a través de la respectiva 
classe, del campus virtual o del correu electrònic dels estudiants del grup. 

10. Els estudiants que no estan matriculats a una assignatura i desitgin assistir-hi 
com a oients hauran de sol·licitar el permís exprés al professor/a. 

11. Els espais propis de cada titulació (p. e. Laboratori d’Infermeria, mecatrónica..) 
es regeixen per una normativa pròpia i específica que s’haurà de respectar. 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

1. L’estudiant té el compromís de conèixer els requeriments expressats i reglats 
per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD) i el seu Reglament de Mesures de Seguretat. 

2. Aquest codi regirà també per a l’estudiant a les seves estades a altres 
universitats o empreses i entitats durant els convenis de pràctiques. 

3.  L’estudiant únicament accedirà als llocs, recursos i dades de caràcter personal 
que requereixi per a l’exercici de les seves funcions. 

4. L’estudiant està obligat al deure de secret d’aquelles dades personals que pot 
tractar, demanar, veure, escoltar, parlar i donar d’altres estudiants, 
professors/es, personal administratiu o qualsevol altre persona de l’empresa o 
entitat acollidora en el cas de les estades en pràctiques. Aquesta obligació 
subsistirà encara després de finalitzar els seus estudis. 

5. L’estudiant que faci un mal ús de les dades personals, pot donar lloc a 
responsabilitat penal tipificada en el vigent Codi Penal, on es castiga a qui, 
sense estar autoritzat, accedeixi, s’apoderi, alteri o utilitzi, en perjudici de 
tercers, dades de caràcter personal o familiar d’un altre que es trobin registrats 
en fitxers o suports informàtics, o de qualsevol altra classe (paper, vídeo, 
fotografia...). 
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6. L’estudiant que descobreixi els secrets o vulneri la intimitat d’un altre i, sense el 
seu consentiment, s’apoderi, utilitzi, rebel·li, cedeixi o modifiqui els seus 
papers, cartes, missatges de correu electrònic o qualsevol altre document o 
efectes personals o intercepti les seves telecomunicacions o utilitzi artificis 
tècnics d’escolta, transmissió, gravació o reproducció dels so o de la imatge, o 
de qualsevol altre senyal de comunicació, està incorrent en falta i la seva acció 
quedarà subjecta a les sancions que determini el Govern del Centre. 

7. L’estudiant que reveli la ideologia, religió, creences, salut, origen racial o vida 
sexual, d’altres estudiants, professors/es, personal administratiu, persones de 
les entitats o empreses que l’acollin en pràctiques, o si la víctima fos un menor 
d’edat o incapaç, està incorrent en falta i la seva acció quedarà subjecta a les 
sancions que determini el Govern del Centre. 

 

NORMES BÀSIQUES D’ÚS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES 
COMUNICACIONS 

1. No manipular els equips ni els programes informàtics, no instal·lar programari, 
esborrar periòdicament la informació digital que ja no es faci servir i utilitzar 
l’accés a Internet i el correu electrònic de forma digna i responsable. 

2. En el cas de fer us dels ordinadors portàtils TCM al aula, l ‘alumne es fa 
responsable de la seva utilització i posterior tornada al carro amb la precaució 
de deixar-lo connectat a la corrent per poder esser utilitzar per altres 
companys.  

       


