Informació sobre els Chromebooks a l’institut La Sagrera Sant
Andreu noves incorporacions curs 21-22
L’institut utilitza chromebooks com a dispositiu digital de treball, eina que és utilitzada durant
tota l’etapa de la ESO i també als batxillerats.
Durant aquests dos primers cursos de funcionament del centre, les famílies han adquirit el
dispositiu al moment de matricular-se a l’institut. L’experiència amb els dispositius com en el
treball en la competència digital de l’alumnat ha estat molt ben valorada, i el projecte aposta
decididament per seguir creixent en aquest format, i més considerant els temps actuals en
què hem viscut períodes de confinament en què el chromebook ha esdevingut una eina
indispensable per poder continuar l’activitat lectiva.

Davant aquesta nova situació, des del Departament d’Educació s’ha accelerat el
desplegament del Pla Digital, que inclou la cessió durant tota l’etapa educativa d’un
dispositiu per a cada alumne.
En aquest sentit, de cara el proper curs, el Departament té previst dotar a tot l’alumnat de 1r
i 2n d’ESO d’un dispositiu chromebook d’11”. Segons converses amb les responsables, ens
han comunicat que hi ha previsió que els equipaments arribin durant el segon trimestre del
curs.
En aquesta nova situació, des de l’institut s’ha optat per fer una sèrie de recomanacions per
poder iniciar el curs amb la màxima normalitat possible:
●

●

●

Veient l'ús que es fa dels equips i a partir de l’experiència dels dos darrers cursos es
recomana, sempre que sigui possible, disposar d’un Chromebook amb pantalla de
14”.
Excepcionalment, i com a conseqüència d’aquesta situació de canvi en el model
d’organització TIC del Departament, l’alumnat podrà portar dispositius que no siguin
Chromebook mentre no arriben els nous dispositius. En aquest cas caldrà signar un
compromís de pautes d'utilització per part de la família i l’alumnat i el dispositiu haurà
de garantir l’autonomia d’una jornada de treball i operativitat necessària per seguir
amb normalitat el curs.
Un cop arribi la dotació del Departament, a l’institut es treballarà exclusivament amb
chromebooks gestionats per l’institut o subministrats pel Departament d’Educació.

Per aquelles famílies que opteu per adquirir un chromebook, de 14”, des del centre us
facilitem el contacte amb l’empresa Fdos, empresa que ofereix condicions econòmiques
avantatjoses. A més a més, tots els equips adquirits seran gestionats i configurats sota el
domini @inslasagrera i el servei de reparació i garantia es podrà gestionar a través
del centre. Els equips es rebran directament al centre els primers dies de setembre.

En cas que tingueu previst fer la compra del Chromebook pel vostre compte o utilitzar-ne
un de propi, cal que us poseu en contacte amb la coordinació TIC del centre directament al
correu coordinaciotic@inslasagrera.cat per gestionar la compra de la llicència Google
Workspace.
Si l’alumne/a s’incorpora per primera vegada al centre a 2n d’ESO o 3r d’ESO o durant el
curs anterior ha tingut problemes per disposar de Chromebook propi, pot efectuar la compra
seguint el mateix procediment que l’alumnat de nova incorporació de 1r d’ESO.
Si teniu qualsevol dubte o us cal qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb
coordinaciotic@inslasagrera.cat.
Equip de coordinació TIC
Institut La Sagrera Sant Andreu.

