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ORDINADORS A L’AULA: DIGITALITZACIÓ DE L’INSTITUT LES MARGUES

L’institut Les Margues aposta fermament per l’ús de les noves tecnologies a l’aula. En

aquest sentit, el projecte que vam presentar el curs 2020-2021 va néixer de la

necessitat d’engegar un nou procés que inclogués la utilització d’ordinadors portàtils

propis per part de l’alumnat. Aquesta necessitat va esdevenir més urgent per raó de la

situació generada per la pandèmia i la  necessitat de no compartir espais i materials.

El projecte d’ús d’ordinadors a l’aula té com a objectiu integrar plenament les

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) a les aules del nostre centre

educatiu. Aquest projecte implica l’ús d’un ordinador portàtil per cada alumne/a,

transformant les aules en “aules digitals”, proporcionant accés a Internet de qualitat i

als Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA), és a dir, plataformes educatives amb

continguts i recursos en format digital. No obstant això, la disponibilitat d’un ordinador

per alumne/a a l’aula no implicarà obligatòriament l’eliminació del llibre físic en favor

del llibre digital. En determinades matèries, s’ha optat per continuar utilitzant el llibre

de text i fer servir l’ordinador com a una eina de suport a l’aprenentatge. A més, per

facilitar aquesta digitalització, s’ha creat un correu corporatiu de centre perquè tot

l’alumnat disposi d’una adreça de correu electrònic pròpia.

De fet, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix que “els

centres que imparteixen ensenyaments obligatoris han de disposar de l’equipament

digital necessari per l’assoliment de la competència digital del professorat i de

l’alumnat”. A més, també recalca que s’ha d’impulsar la cultura digital als centres:

“Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la incorporació d’estratègies per a

fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes, prioritzant aquells amb

una baixa capacitació digital.”
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En conseqüència, i amb els acords pertinents del Claustre de Professorat i del Consell

Escolar, és necessari que tots els alumnes disposin i duguin diàriament a l’institut un

ordinador portàtil.

En aquest sentit, i dins del “Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023”, al llarg del

curs 20/21 es van lliurar per part del Departament d’Educació tots els dispositius

destinats a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO contemplat al projecte d’acceleració per a la

transformació digital dels centres. La segona onada serà coberta a partir del setembre

amb una nova licitació la qual possibilitarà que durant el curs escolar 21/22 arribin

dispositius per a l’alumnat de primer cicle de l’educació secundària.

No obstant això, 1r i 2n d’ESO rebran els equips a finals del 2n trimestre de curs

2021-2022 (segons previsions del Departament), per la qual cosa l’alumne/a que no

disposi d’ordinador fins la data indicada haurà de fer una sol·licitud de préstec

d’ordinador per part de l’Institut (en cas d’haver-hi existències) o portar-ne un de propi.

En el cas que una família n’hagi de comprar un, recomanem que l’ordinador tingui les

característiques següents:

● Mida aconsellable no superior a 14”.

● Bateria d’alta capacitat. Durada mínima aconsellable: 6 hores.

● Sistema operatiu Windows 10, preferiblement. És una recomanació per

homogeneïtzar tots els equips.

● Disc dur SSD (128 GB mínim), preferiblement.

● Memòria RAM: 4 GB mínim.

● Un mínim de 2 ports USB (2.0 o 3.0).

● Antivirus (n’hi ha prou amb la solució gratuïta Microsoft Security Essentials, del

mateix fabricant).

● Habilitació del tallafocs (la del mateix sistema operatiu és suficient).
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● Complements i perifèrics: funda de neoprè per protegir l’ordinador, un ratolí, un

llapis de memòria USB ( 4 Gb mínim), i uns auriculars.

● Es recomana contractar una assegurança per trencament per als ordinadors

nous.

Si una família ha de comprar un ordinador, l’empresa Inforvic INT S.L. - Zona

Informàtica fa la següent oferta per a les famílies del centre: ACER Travelmate B311,

per un preu de 299€. En trobareu tota la informació a:

http://lesmargues.zonainformatica.cat/

Cal destacar que no hi ha cap vinculació contractual amb aquesta empresa i, per tant,

les famílies poden adquirir els ordinadors portàtils lliurement o portar al centre els

que ja tinguin a casa, sense cap compromís. A més, recordem que les característiques

que hem esmentat anteriorment són orientatives i recomanables, no són pas una

exigència en cap cas.

Per a les famílies que prefereixin esperar a la distribució d’ordinadors per part del

Departament d’Educació a partir de finals del 2n trimestre, l’institut podrà cedir un

ordinador als alumnes fins esgotar les nostres existències.

Degut a la limitació d’ordinadors propietat del centre destinats al préstec, l’institut no

pot assegurar la cessió d’un dispositiu a tots els alumnes que ho demanin, donant

prioritat a les famílies amb necessitats econòmiques que constin al registre de Serveis

socials de cada ajuntament.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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