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Benvolgudes famílies,
Com ja us vam informar en la reunió del dia 31 de maig, els alumnes de 1r i 2n d’ESO
comencen a treballar amb iPad a l’aula el proper curs escolar 2018-2019. El motiu d’aquesta
circular és recordar-vos els aspectes més rellevants i al mateix temps informar a qui no va
poder assistir-hi.
L’iPad serà una eina més que incorporarem en el procés d’aprenentatge dels vostres fills i filles
a l’escola, que ens permetrà aplicar les noves metodologies, actualitzar didàctiques
relacionades amb les TAC i reduir el pes de les motxilles, entre altres coses.
Amb l’educació en el bon ús d’aquestes eines i els avantatges que aporten als processos
d’ensenyament i aprenentatge, tant a nivell metodològic com motivacional, tenim l’oportunitat
de treballar per tal que els alumnes siguin més capaços, més hàbils i més conscients dels
avantatges i inconvenients de l’ús de la tecnologia.
Com ja sabeu, el professorat de la nostra escola està en constant formació i des de fa quatre
anys aquesta ha estat orientada a la recerca de metodologies que permetin l’assoliment d’un
aprenentatge competencial en els nostres alumnes.
Seguim treballant perquè tots els aspectes relacionats amb el que suposa l’ús de la nova eina
puguin funcionar a la perfecció; ens hem documentat, hem visitat diverses experiències
pioneres en aquest àmbit i ens ha calgut realitzar algunes adaptacions. Tot plegat ens ha
ajudat a contrastar i a elaborar el nostre projecte d’èxit.
-

S’han modificat les infraestructures de comunicacions i espais físics.
S’ha format el professorat.
S’ha estudiat en profunditat quina és la millor opció de dispositiu per a l’escola i les
famílies.
S’han triat els materials pedagògics més adients.
S’han estudiat i definit les normatives per garantir el correcte ús dels dispositius.
S’ha anat incorporant al llarg del curs l’eina a les classes obtenint bons resultats d’ús i
de responsabilitat per part dels alumnes.

A les nostres aules, la innovació i la tradició es donaran la mà. Es treballarà també amb llibres
de text que els alumnes es trobaran a les classes. Les matèries de llengües disposen de llibre
digital dins de l’iPad. El nostre objectiu és generar nous entorns d’aprenentatges enriquits per
la tecnologia al mateix temps que volem ajudar a l’alumne a pensar d’una forma crítica i a
assolir un aprenentatge significatiu amb un enfocament competencial.
Aquest projecte s’aplicarà els propers tres anys amb la finalitat de que d’aquesta forma s’acabi
implantant a C.Superior de Primària i a tota l’etapa d’ESO. S’inicia el proper curs 2018-2019 a
1r i 2n d’ESO. El curs 2019-2020 a 5è de primària i a 3r d’ESO. El curs 2020-2021 a 6è de
Primària i a 4t d’ESO.
Com la resta de material que utilitzen els alumnes al centre, l’ús d’aquests dispositius estarà
lligat a les normes bàsiques de convivència i de respecte. A aquest efecte s’ha definit un marc
normatiu específic per a l’ús dels dispositius que inclou aspectes com:
-

L’iPad dels alumnes és d’ús escolar i per tant no podrà tenir aplicacions instal·lades
que no tinguin com a objectiu millorar l’aprenentatge de l’alumne.
L’alumne haurà de portar l’iPad carregat des de casa a totes les classes.
L’iPad portarà gravat el nom de l’alumne i les dades de l’escola.
L’ID d’Apple que es vincula a l’aparell s’ha creat a l’escola i és administrat també per
l’escola.

L’escola posa els iPads a disposició de les famílies un paquet especial finançat a través
d’un renting. Aquest paquet inclou els següents elements:
-

iPad 2018 9.7. Wi-Fi 32 GB Gris Espacial.
Canon disc dur integrat en els dispositius amb pantalla tàctil.
Funda Otterbox Unilimited Gris Folio amb protecció pantalla iPad 2017/2018.
Apple TV 32 GB (per classe).
Assegurança bàsica iPad durant els 3 anys.
Tres llicències digitals de tres matèries: llengua castellana, catalana i anglès.

Amb aquestes condicions el finançament del paquet digital queda de la següent manera:
mitjançant la quota e-canvi de 30 euros al mes en 10 mensualitats, es financia el paquet digital
al llarg de tres anys. Després d’aquests tres anys, hi ha la possibilitat de pagar 40 euros i
quedar-se el dispositiu o bé seguir amb un nou renting i canviar el dispositiu.
L’assegurança o pòlissa dels dispositius cobreix:
-

Trencament de la pantalla.
Avaries internes amb peces originals Apple el primer any.
La reparació per mal funcionament de l’iPad per causa de vessament de líquids, per
caiguda i per sobretensió.
Un sinistre per iPad a l’any.
*El furt o robatori no està inclòs.

Rebeu una salutació cordial,

Equip de coordinació pedagògica

