
Buidat del qüestionari passat a les famílies el 5 de juliol. 
 
El nostre centre, després d’una aturada d’uns tres anys, ha optat per reprendre 
l’educació en la competència digital.  Des del curs 2005-06 vam optar per digitalitzar les 
aules i avançar en la creació del material digital per substituir els llibres de text. Però, al 
llarg dels últims cursos d’aturada, hem vist com es feia una involució en aquest aspecte i 
el llibre de text tornava a ser el que marcava la metodologia de la classe. L’alumnat, en 
no disposar de dispositiu digital, tornava al seu paper de receptor de continguts. 
 
La nostra és una aposta de futur. Això vol dir que hem pensat molt el tipus de dispositiu 
que ens calia, ja que no només havia de ser una eina per accedir a uns continguts sinó un 
mitjà per aconseguir posar l’alumne al centre de l’aprenentatge. Us presentem aquest 
plantejament en el següent document: Aposta de futur. 
 
Després de visitar i conèixer diferents centres amb escenaris TAC – Tecnologies de 
l’Aprenentatge i el Coneixement- (Institut Quatre Cantons, Escola SADAKO, Institut la 
Vall de Llémena) vam optar per l’iPad com a dispositiu. En un altre document que 
trobareu al web podeu veure’n les raons. 
 
Aquesta implantació no estarà exempta de dificultats, per això la formació del 
professorat es fa indispensable. Aquest curs acadèmic (2015-16) 15 professors/es del 
centre s’han format i han fet una prova pilot amb l’ús de l’iPad a les aules.  Al web podeu 
veure una mostra de treballs en l’entrada http://www.alzina.cat/booktrailers/ 
 
En l’anterior newsletter us demanàvem que omplíssiu un qüestionari per tal d’acabar de 
perfilar aquesta implantació. 
 
Aquests són els resultats obtinguts: 
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De les respostes i dels comentaris en el camp d’observacions n’hem obtingut una sèrie 
de preguntes que intentarem respondre en aquest document, a més de guiar-vos en la 
compra de l’iPad. Juntament amb alguns pares de futurs alumnes de primer d’ESO hem 
contestat a aquestes qüestions per tal de procedir ara a respondre-les. Tot i així i fins al 
28 de juliol estarem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment a través del correu 
del centre iesalzina@xtec.cat. 
 
Preguntes freqüents: 
 
L’ iPad és un dispositiu car?  
 
No és tan car si tenim en compte que la despesa que un alumne fa en llibres de text al 
llarg de l’ESO pot arribar a ser de 1600€ sense comptar el material auxiliar: diccionaris, 
atles, ordinador, etc. 
El nostre compromís com a centre és que l’iPad substitueixi els llibres de text i al llarg 
dels cursos de 2n, 3r i 4t aquestes compres no existeixin o siguin molt puntuals. A llarg 
termini pot acabar suposant un estalvi. 
 
Podem portar un dispositiu lliure o tipus android? 
 
Amb altres opcions la masterització del dispositiu no és factible. D’una banda, l’iPad ens 
permet tenir un control del que fan els nois i noies amb el dispositiu i crear diferents 
perfils, de l’altra ens permet fer una compra institucional d’aplicacions i enviar-les per 
control remot als iPads de l’alumnat de manera que en tot moment tinguin el dispositiu 
a punt per treballar. La coexistència de diferents tipus de dispositius a l’aula invalida tot 
aquest treball i el professorat es converteix en moltes ocasions en un tècnic de suport i 
no en un docent. 
 
Què passa si en tinc  un d’iPad? He de comprar-ne un altre? No podré masteritzar-
lo? 
 
L’empresa Microgestió masteritzarà els iPads dels nostres alumnes encara que no els 
hagueu comprat allà o ja els tingueu. Només haureu d’anar a la botiga en el termini que 
us indicarem havent fet un ‘reset’ a l’aparell i amb l’opció de ‘buscar mi iphone’ 
desactivada. Si aquest és el vostre cas poseu-vos en contacte amb nosaltres i us 
guiarem. 
 
Quin és el dispositiu recomanat? 
 
El dispositiu recomanat és l’iPad AIR 2 de 16GB. Tanmateix podeu optar per models 
més econòmics de la gamma iPad. 
Microgestió farà un taller de tres hores sobre l’ús de l’iPad al setembre per als pares que 
facin la compra allà. 
 
Com adquirir l’iPad? 
Aquests dies hem intentat aconseguir condicions amb prou avantatges per tal de 
facilitar-vos l’adquisició. Hem treballat amb Microgestió.  Aquest és també el motiu de 
que anem tant ajustats amb els temps. 
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Malgrat tot podeu fer la compra on vulgueu, aprofitar un iPad que tingueu, i en 
qualsevol cas si teniu dificultats per fer front a aquesta despesa poseu-vos en contacte 
amb nosaltres. Buscarem la solució a cada cas. No passa res si comença el curs i 
no heu fet la compra.   
 
 


