Curs 22-23

Continguts de la presentació
•

Per a què els farem servir?

•

Com ajudarem alumnes i famílies a fer-los servir?

•

Quins farem servir?

•

Com els gestionarem?

•

Com, quan i on els podrem adquirir?

Per a què els farem servir?
Per a continuar desenvolupant la competència digital:
- Eina de producció ( documents, mapes conceptuals, vídeos...)
Per continuar desenvolupant la competència d'aprendre a aprendre:
- Agenda
- Portafoli
- Organització d’aplicacions (com organitzem l'entorn aprenentatge en format digital)
Per desenvolupar la competència de recerca d'informació:
- Recerca d'informació de manera crítica a través d'Internet
Per desenvolupar la competència d'iniciativa i autonomia personal:
- Preservar la imatge personal en un entorn digital
- Navegació segura
- Protecció de dades

Per a què els farem servir?
Eina de suport per a l'aprenentatge:
- Garbí Virtual
- Plataformes d'aprenentatge digital
- Aplicacions....
Eines de comunicació:
- Correu electrònic
- Teams

Com ajudarem alumnes i famílies a fer-los servir?
Alumnes:
- Sessions de tutoria: cura i bon ús de l'eina
- Desenvolupament de les aplicacions en el context de les activitats habituals del projecte
Famílies:
- Reunions informatives
- Seguiment dels alumnes (família-escola)
- Protocols de compromís: protocol dispositius i contractes didàctics

Quins dispositius farem servir?

Portàtils de 3r d’ESO a 2n de BTX

iPads de 5è de Primària a 2n d’ESO
• Corba aprenentatge simple
• Gran capacitat multimèdia
• Eines de col·laboració
• Eines de presentació de continguts

•
•
•
•
•

Entorn Windows
Pantalla 14”- Multitasca eficient
Productivitat professional – Office 365
Eines de programació
Eines de tractament de dades

De 5è de Primària a 2n d’ESO iPad
iPad 10,2 WiFi
• iPad 10.2 WiFi
• STM Dux Back(Funda)
• Assegurança + extensió
Garantia 3 anys

Pack iPad, Funda i
asseg. 3 anys
iPad 64G – 473,04 €
iPad 256G – 631,14 €

Compra On-line a :
Pendent d’obertura de la botiga on-line per posar l’enllaç

De 3r ESO a Batxillerat: Portàtil professional
Toshiba Dynabook Satellite Pro C-40
• i3 1115G4
• 8 Gb Ram
• 256 G SSD
• 14 "
• Windows 11 Pro Edu

Dispositiu: 520 €
3 anys de Garantia inclòs
Assegurança opcional 2 anys
99€

Compra via e-mail a :
mm.santboi.business@mediamarkt.es especificant a l’assumpte “COMPRA TERMINAL ESCOLES
GARBI BADALONA” i afegint la Plantilla de compra omplerta
Nombre de dispositius limitats i l’adjudicació és per ordre de compra
Pagament transferència bancària o tarja de client de Media Markt

Adquisició de dispositius
Calendari compra iPad’s:
1.

Compra : a partir del 13 de maig fins el 30 de juny de 2022.

2.

Lliurament/recollida de l’1 al 5 de setembre.

3.

Opcions de lliurament
1.

Recollida a la botiga de k-tuin c\valencià 87-89 de Barcelona

2.

Lliurament al domicili.

Els iPad comprats a K-Tuin tindran el DEP activat per permetre la gestió del
dispositiu des de l’Escola. Aquesta gestió permet configurar aspectes com la
WiFi i les aplicacions comprades des de l’escola per a tots els dispositius.

Adquisició de dispositius
Calendari Portàtils Windows:
1.

Compra : a partir del 1 de maig fins el 15 de juny del 2022.

2.

lliurament/recollida de l’1 al 5 de setembre.

3.

Opcions de lliurament :
1.

Recollida a la botiga de Media Markt Sant Boi.

2.

Lliurament a domicili (increment de 8 €)

La compra es tanca el dia 15 de juny. A partir d’aquesta data, si no hi ha
disponibilitat d’equips, les característiques i preu poden variar.

Com gestionarem els dispositius?

Criteris per utilitzar les eines de seguiment de l’ús dels dispositius a l'aula:
•

Es parteix del criteri d’educar en llibertat; per tant, la norma és treballar sense restriccions.

•

Cal veure l’eina com un instrument de personalització i que, per tant, pot ser útil per aquells casos
amb dificultats d’autogestió. En aquests casos, les restriccions o seguiments s’han d’incloure en el
contracte didàctic després de treballar-ho conjuntament amb el tutor i amb l’alumne i parlant-ho
amb la família.

•

En situacions excepcionals, quan l’activitat programada a l’aula així ho requereixi, podrem
desactivar algunes funcions temporalment per a un grup classe o d'alumnes.

Com gestionarem els dispositius? Tipus de gestió
1. Seguiment de l’ús del dispositiu a l’aula
- Amb iPad :
Gestionar les aplicacions visibles a l’iPad.
Control de Youtube, llistes blanques o negres de paraules, canals, vídeos.

- Amb Windows :
Bloquejar el dispositiu.
Tancar sessió, apagar, reiniciar.
Enviar una pàgina web a un o tots els dispositius.

- En comú :
Gestionar la connexió a internet, llistes blanques, llistes negres i categories.
Visualitzar la pantalla del dispositiu: fa captures cada cert temps.
Gestió de la càmera, es pot utilitzar o no.

2. Administració del dispositiu
- Configuració remota de la WiFi
- Administració d’aplicacions gestionades per
l’escola

Comptes de serveis facilitats per l’escola mentre duri l’escolarització:
Apple ID Estudiant (Apte per a alumnes

Microsoft Office 365 per utilitzar a l’escola per part de

menors de 13 anys):

l’alumne de 5è de Primària a 2n de BTX i la família de EI3 a 4t

-200 G espai per a còpies de seguretat

de Primària :

-No permet fer compres d’APP’s

-Correu electrònic corporatiu

-No permet utilitzar iMessage ni FaceTime

-Accés a eines de productivitat Office d’escriptori i on-line

Clickedu :
- Informació acadèmica i escolar dels

(Word, Excel, PowerPoint, Teams)
-OneDrive corporatiu amb 5T d’espai

alumnes: qualificacions, butlletins de notes i

Seguiment ús dispositius :

altres tipus de documents. També és l’espai

- Accés i configuració de l’eina de seguiment d’ús del dispositiu

on es gestionen els rebuts.

fora d’horari lectiu per part de la família

Com gestionarem els dispositius? Integració
dels dispositius al sistema de gestió
Sense autorització de gestió del dispositiu:
- No és possible fer seguiment de l’ús a l’aula automàticament.
- Configuració manual per part de la família. Suport a l’escola a
partir del 21 de setembre.
- Adquisició d’aplicacions per part de la família

Sense autorització per fer el seguiment de l’ús a l’aula:
- No es disposa d’eina de personalització del bon ús a l’aula per
part de mestres ni a casa per part de la família.

