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ACCEPTACIÓ A LA NORMATIVA D’US DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
 
Responsabilitats en l’ús de la infraestructura informàtica i de comunicacions de la Facultat 
d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. 

 
L’ecampus és una eina de cabdal importància al servei del professorat i dels estudiants que facilita l’ús de 
metodologies docents complementàries a la docència tradicional. Un ús inadequat pot ocasionar 
perjudicis greus al centre, als meus companys/es, al professorat, al personal d’administració i a d’altres 
usuaris 
 
 
Em comprometo a: 
 

1.- Utilitzar la infraestructura informàtica exclusivament per ús acadèmic i de forma responsable.  
2.- Protegir i respectar els fitxers i el programari, no podent fer ús de textos o imatges sense autorització 
prèvia de l’autor. 
3.- Utilitzar adequadament i equitativament tots els recursos als quals tinc accés i a no utilitzar-los sota 
cap concepte amb finalitats comercials, publicitàries o propagandístiques. 
4.- Mantenir el caràcter confidencial de les claus d’accés i no violar sota cap concepte els privilegis 
d’accés que la modalitat e-learning determini.  
5.- No fer còpies d’informació que pertanyi a un altre usuari ni utilitzar informació confidencial o de la 
bústia privada per  fer-la pública, sense consentiment previ del seu emissor. 
6.- Acceptar que els abusos poden ser sancionats en els àmbits informàtic, acadèmic i penal. 
7.- Estar al dia de totes les regulacions d’utilització de l’ecampus que publiqui la Facultat Pere Tarrés. 
8.- No incórrer o no col·laborar ni facilitar que terceres persones incorrin en activitats no autoritzades 
d’accés a sistemes informàtics, tant de la plataforma virtual com de tercers, ni en activitats no autoritzades 
d’accés, d’alteració o manipulació d’informació, tant si aquesta pertany a la l’ecampus com a terceres 
persones . 
9.- Respectar la propietat intel·lectual i la d’autoria de la Facultat Pere Tarrés d’acord amb el que estableix 
la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, patents i marques. En aquest sentit, reconec els 
drets de la propietat intel·lectual sobre el contingut de las pàgines web i sobre qualsevol altra informació i 
documentació elaborada per la Facultat Pere Tarrés i reconec que la reproducció, distribució, comunicació 
pública o transformació no autoritzades d’aquests continguts, dades i documents són constitutives d’un 
delicte contra la propietat intel·lectual, regulat per l’article 270 del Codi Penal. 
10.-Participar solidàriament en la vida universitària i comunicar-me amb la resta de membres de la 
comunitat universitària virtual amb un llenguatge respectuós i no ofensiu. 
 
Jo, com a usuari/ària    
 

 Accepto de comportar-me de manera responsable en l’ús de l’ecampus 

 Afirmo haver llegit aquest document i accepto tot el que s’hi diu, i sóc plenament conscient que 
aquestes regulacions i explicacions són un resum, ja que no és factible descriure totes les situacions 
possibles. 

 Conseqüentment, intentaré interpretar aquesta carta de compromís en l’esperit en que s’ha escrit (és 
a dir, com a usuari/ària responsable de la infraestructura informàtica), i en cas de dubte, demanaré 
informació a algú competent relacionat amb el servei informàtic. 

 

Signatura: 
 

DNI: 

Nom:  Data: 

Cognoms: 

 
 
 
 
 

 


