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Projecte d’Innovació Educativa
IES Enric Valor de Castalla CURS 20/21
L'objectiu general d'aquest projecte és el convertir l'alumnat en protagonista del seu procés
d'ensenyament i aprenentatge, orientant la pràctica docent a l'adquisició de les competències clau amb
l'aplicació de metodologies actives. Per a aconseguir aquest objectiu, es planteja un canvi en el model
tradicional d'ensenyament instructiu, amb un increment de l'ús dels diferents recursos TICs amb
diversos dispositius digitals, envers l'ús dels llibres de text, que ens ajude en la nova relació amb els
nostres alumnes i en un canvi metodològic de tota la Comunitat educativa i al mateix temps aprofitar la
formació i l’accés de tot l’alumnat a les noves tecnologies per a guiar-los en l’ús responsable de les
mateixes.
Davant la situació d'impossibilitat de concentració d'alumnes en espais presencials, els entorns i
tecnologies virtuals han augmentat el seu potencial de desenvolupament. La presència de les TICs
(Tecnologies de la informació i la comunicació) en les aules, ja no és una opció si no una realitat cada
vegada més necessària que implica un canvi important en el model d’ensenyament actual i parteix de
la cultura de la connectivitat en la que tota la societat actual està immersa.
El projecte ha sorgit per diverses circumstàncies:
➢ Demanda social per integrar els avanços tecnològics com ara les tauletes o dispositius
electrònics en el model d’ensenyament.
➢ Directrius de conselleria per a treballar per àmbits durant el curs 20/21, amb l'objecte de
facilitar una transició adequada de tot l'alumnat procedent del sisè curs de l'Educació
Primària al primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria i motivar l'alumnat cap als
aprenentatges actius a traves de metodologies innovadores.
➢ Aprovació a La Comisió Pedegògica del Centre de no treballar amb llibres de Text en 1r d’ESO
en el curs 20/21.
L’experiència que ja portava el centre en el ús de diverses plataformes Online per a treballar amb els
alumnes ens ha ajudat a adaptarnos més ràpidament a la situació de confinament que altres centres
educatius.
Com que sabem que algunes famílies han fet un esforç en els darrers mesos per a dotar-se de ferramentes
TiC’s per al treball educatiu a casa pensem que una solució seria que sempre que siga possible, cada
alumne porte el seu dispositiu al centre.
Per a facilitar a l’alumnat que no dispose de dispositius per a portar al centre i vulga comprar-ne algun i
contant que el centre ja contava amb una línia en la ESO que treballava amb iPads. Ara ampliem l’oferta
a tot l’alumnat.
Com hem dit, un dels objectius és educar a l’alumnat en un us responsable de la tecnologia, per aquest
motiu, el Pla de Convivència arreplega les infraccions i sancions derivades de l'ús inadequat de les Tics
en el centre i està tipificat al carnet per punts com a conducta contrària a la convivència per això, si
qualsevol alumne no fa un bon ús del seu dispositiu al centre se li sancionaria en el no ús del mateix. Hem
de vetlar perquè és cumplisquen unes directrius que asseguren el bon ús i eviten conflictes de
convivència en la comunitat educativa.
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▪ DISPOSITIU PROPOSAT PEL CENTRE: iPads
Es tracta simplement de la proposta del centre basant-nos en la nostra experiència, els pressupostos
comparats i els avantatges o desavantatges del diferents dispositius.
✓ Experiència en el centre des de fa 3 anys en quant a funcionament, manteniment i resposta del segur.
✓ Duració de la bateria i del dispositiu.
✓ Tots els iPad controlats per a ús educatiu, el centre educatiu controla les Apps instal·lades mitjançant
un programa de gestió. Els alumnes en període escolar no poden descarregar-se Apps, jocs, xarxes
socials, .. sense la supervisió del coordinador del projecte, per tant dispositius més controlats en l’aula.
✓ Interacció del professorat per mitjà d'apps com Aula, amb la qual controla l’ús dels dispositius a l’aula.
✓ Tots els iPad funcionen igual en tindre el mateix Sistema Operatiu i per tant és molt més fàcil resoldre
incidències a classe.
✓ Segur a tot risc durant 3 anys, inclòs el robatori, la caiguda de líquid i el trencament de la pantalla.
✓ Gestió de qualsevol incidència amb el dispositiu i tramitació amb el segur per part del Institut.
✓ IPADs de substitució adquirits pel centre per a prestar als alumnes en cas d'haver d'enviar a reparar.
✓ Configuració dels dispositius per part del centre.
✓ Inclòs l’enrolament dels dispositius cada any. (A l'estiu se li lleven les restriccions i al setembre es tornen
a configurar i a ficar en el sistema de gestió).
✓ Inclou el manteniment del programa de gestió de dispositius, llicencies i Apps (MDM) per a 3 anys, per
lo qual no fa falta fer cap càrrec addicional en els propers 3 anys.

▪ OPCIONS PER A LES FAMÍLIES:
1.

Dispositiu personal, podria tractar-se de qualsevol ordinador portàtil o tauleta que el alumne
tinguera a casa. Cal tindre en compte que el pes no ha de ser excessiu ja que el portarà a la
motxilla i que la bateria ha de durar-li tot el matí. Aquests dispositius no tindrien cap mena
de control per part del centre. Es a dir el centre no podria controlar el seu ús directament
(Apps instal·lades, xarxes socials, visita de pàgines web no autoritzades,...). Donarem accés
individual a l'alumne a internet, d’una forma controlada, amb usuari i contrasenya.

2.

iPad de 32Gb. La majoria de continguts s'emmagatzemen a la “nube” per tant poden funcionar
perfectament. (es la memòria que tenen els dispositius dels alumnes que estaran en 4t el
proper curs i no han tingut cap problema).

3.
4.

iPad de 128Gb. Un dispositiu millor amb més capacitat.
Enrolar els iPads personals dels alumnes. Per a poder enrolar els iPads en el sistema i tindre
totes les avantatges, excepte el segur i la gestió de les incidències del propi dispositiu, deuria
de tractar-se d’un model iPad 6a Generació de al menys 32 gb (Model 2018) o superior.
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▪ COMPRA DE DISPOSITIUS:
El preu inclou l'assegurança per a 3 anys, però cal tindre en compte que dels sinistres de mal ús com per
exemple trencament de pantalla, vessament de líquids, etc. només cobreix 1 sinistre a l'any. Si es tracta
d'un problema tècnic no hi ha problema en el nombre d'incidències.
La compra la realitzeu vosaltres directament amb Goldenmac, que és una distribuïdora d'Apple. Es
realitzarà entrant en la plataforma colegios.goldenmac.es
Aquesta plataforma s’habilitarà el 10 DE JUNY i hauran d'introduir el següent codi:

EDUEV01032020
PERÍODE DE COMPRA: Del 10 al 26 de juny.
ENTREGA DELS IPADS: s'entrega masteritzat a nom de l'alumne al principi de curs.

Si tenen algun problema a l'hora de realitzar el pagament, és més fàcil que us la solucionen ells.
El telèfon al qual poden cridar és 954 271 213 i dir que us passen amb Educació.
De totes formes si teniu algun problema i no us el solucionen, podeu posar-vos en contacte
amb:
Sara Soria, professora de tecnologia a través del correu:
sarasoria@iesenricvalor.es
I si volen participar en el projecte però tenen algun problema amb el finançament dels
dispositius per qüestions personals, poden posar-se en contacte amb la Direcció del Centre a
través del correu:
agarcia@iesenricvalor.es
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▪ OPCIONS DE FINANCIACIÓ:
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