NORMATIVA DE L'ACCÉS A LA XARXA WIFI DELS COL·LEGIS

•

Aquesta xarxa és d'ús exclusiu dels col·legials i altres persones que el Col·legi consideri
oportú. En cap cas es permet l'accés a la mateixa a persones alienes.

•

El nom d'usuari i password es personal i intransferible. L'accés a la xarxa s'ha de
realitzar amb aquest usuari i password.

•

En cas de un numero molt alt d’equips a la xarxa, amb el mateix usuari i password el
col·legi es reserva el dret de donar tots aquests equips de baixa indefinidament.

•

El Col·legi es reserva el dret de monitoritzar, manual i/o automàticament el tràfic de xarxa
per tal de detectar abusos o mal usos de la mateixa. En cap cas el nivell de detall de les
dades d'aquesta supervisió comportaria una violació de la intimitat al/la col·legial/a.

•

La xarxa està destinada a fins docents. Per tal d'assegurar que les persones que ho
necessitin puguin disposar d'aquest accés esta terminalment prohibit qualsevol programa
d'intercanvi o descàrrega massiva de fitxers (emule, ares, bittorrent, peer2mail i similars).
Per la mateixa raó, es pot penalitzar la utilització egoïsta de la xarxa, entesa com l'abús
dels jocs en xarxa (local o per internet), la descàrrega de vídeos o música sota demanda
(streaming, youtube, google videos o similars) i, en general, un ús intensiu de la xarxa que
no sigui per finalitats docents. Un tràfic que es consideri abusiu pot ser motiu de baixa a la
xarxa.

•

Per tal d'evitar problemes deguts a virus i altre programari maliciós com els succeïts en
anys passats, el col·legi requereix als usuaris de la xarxa la instal·lació i actualització
permanent d'un antivirus; així com de les últimes actualitzacions de seguretat pel
sistema operatiu. En tot cas, la instal·lació de dit programari l'ha de realitzar el propi
usuari. En cap cas ni el Col·legi, ni els responsables d’informàtica, es compromet a
resoldre dubtes ni a realitzar la instal·lació i/o actualització del hardware i/o programari dels
equips dels col·legials.

•

Qualsevol acció il·legal o fraudulenta realitzada des de la xarxa del col·legi, ja sigui a
equips de la pròpia xarxa local o de fora a internet, serà penalitzada amb la baixa
permanent de l'accés a internet i pot ser inclús motiu d'expulsió. Les mateixes
sancions s'aplicaran a qualsevol intent premeditat de realitzar duplicació d'adreces MAC,
escaneig de ports, anàlisis del tràfic del xarxa mitjançant sniffers, accessos no permesos
als servidors o punts d'accés del Col·legi, i en general, qualsevol acció que vagi en contra
la privadesa dels col·legials i/o la integritat dels equips de xarxa.

•

El Col·legi no està obligat a oferir cap tipus de servei tècnic als col·legials. No obstant, si
els responsables d'informàtica troben oportú oferir dit servei, el poden oferir, dins de les
seves possibilitats, sempre i quant es compleixin els punts anteriors. En cap cas això pot
donar peu a exigir un compromís per part dels responsables en oferir aquesta ajuda, que
es limita exclusivament a la configuració de la connexió.

•

Els punts aquí tractats complementen qualsevol altre clausula que pugui estar present a la
Normativa Interna i es refereixi a la prestació d'aquest servei.

•

Aquesta normativa pot canviar en qualsevol moment, cas en que s’informaria als
col·legials degudament.

•

El compliment de la normativa és obligatori per a tots els usuaris de la xarxa del Col·legi.

