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CANVIS

LA SOCIETAT ENS 
DEMANA...



4C de l’educació del segle XXI

Les Tic ens ajuden a treballar 4 habilitats bàsiques 

del món actual: 

● Comunicació.

● Col·laboració.

● Creativitat.

● Pensament Crític.



SITUACIÓ ACTUAL
Moltes hores de dedicació del 
Departament  TIC a solventar 
avaries d’equips obsolets.
Lleva temps a la part pedagògica

El model actual no és sostenible 
econòmicament.

Diversitat de sistemes 
operatius: windows, 
linux, chromeOS, 
iOS...

Netbook Asus Escuela 2.0

Alguns chromebooks per ús 
compartit pels nivells de 
primària  i darrers cursos de 
secundària i postobligatòria



SITUACIÓ ACTUAL 

Alumnes molt motivats 
front la tecnologia

Docents que han unificat 
eines de treball amb els 
alumnes. GSuite des del 2010

Bona xarxa wifi

Famílies implicades en 
l’educació



què és gsuite?
Paquet de serveis basats en el nigul.

Altres 
condicions



Per què gsuite al centre?
★ Espai il·limitat.
★ Gratuït.
★ Som propietaris de les dades. No són de Google
★ Mateix usuari i contrasenya.
★ Eliminam paper i altres dispositius com usb…
★ Eines fàcils d’emprar i que potencien la feina 

col·laborativa.
★ Multidispositiu.
★ NO publicitat.

★ Totalment controlat pel centre.

- Restriccions
- Complements que volem
- Serveis de google que 

volem o no
- Pàgines bloquejades



implantació cide

● 2017-18: Implantació entorn Gsuite a nivell d’alumnes.
● 2018-19: Proves amb 35 chromebooks a tota ESO
● 2019-2020: Inici 1 chromebook x alumne a 1r d’ESO. 

Activitats a 5è i 6è amb un carro de chromebooks 
subvencionat per APIMA

● 2020-2021: Implantació a 2n d’ESO. Compra de 30 
chromebooks més per compartir a 5è i 6è

● 2021-2022: Implantació a 3r d’ESO
● 2022-2023: Implantació a 4t d’ESO



I ara què feim?

CURS: 21-22

IMPORTANT CONTINUAR AMB LA FEINA COMENÇADA.

DONAR ALS ALUMNES MODELS PROPIS DEL S.XXI

ÉS NECESSÀRIA LA VOSTRA AJUDA

INTRODUIR I CONSOLIDAR EL SISTEMA 1X1



QUÈ FAREM A L’ESCOLA?
L’ordinador no substitueix, complementa.

Educarem en el currículum digital.



QUÈ FAREM A L’ESCOLA?
Ensenyam conceptes, però també procediments i actituds. 
Necessitam practicar.

No deixar que els nostres alumnes siguin orfes digitals



QUÈ FAREM A L’ESCOLA?
SEGURETAT:

Usuari supervisat: control de llocs web, historial, correu, 
aplicacions i complements instal·lats,...

Google Vault.

SUPORT TÈCNIC



Consultau consells a la nostra 
web: Pàgina www.cide.es i 
normativa, instruccions,etc..

i a casa? 

http://cide.es/reunio-per-a-families-de-6e-de-primaria-sobre-el-projecte-chromebooks/
https://chromebooks.cide.es/


LLICÈNCIA EDUCATIVA
GSuite és gratuït però la llicència NO

● SI GSuite ja controla el que fa l’usuari, és necessària? 
● Què permet la llicència?

CONTROLAR TOT EL QUE FEIM AMB L’ORDINADOR

- Càmera, micro…
- Usuaris que poden 

entrar
- Permetre convidat.
- Navegació d’incògnit.
- Controlar 

actualitzacions.
- Instal·lar impressores



DISPOSITIU ESCOLLIT: Model acer spin 11 o similar

Pantalla tàctil
Sistema operatiu Chrome OS
4Gb RAM
32Gb emmagatzament
10/13h de bateria

Frontissa de 360º
Amb teclat o tauleta
11.6’ de pantalla
* Test de caigudes 120 cm.
* Resistent a líquids fins a 330 ml

NO VIRUS!



ESTALVI PER A LES FAMÍLIES DURANT ELS 4 CURSOS D’ESO
TREBALL AMB CHROMEBOOKS TREBALL SENSE CHROMEBOOKS

Curs 20-21 1r d'ESO Chromebook + llicències 550,00€ 321,20 €

Curs 21-22 2n d'ESO Llicències + material propi 120,00€ 305,48 €

Curs 22-23 3r d'ESO Llicències + material propi 100,00€ 418,86 €

Curs 23-24 4t d'ESO Llicències+ material propi 100,00€ 400,00 €

TOTAL 870,00€ 1.445,54 €

ESTALVI PER LES FAMÍLIES EN EL PITJOR DELS CASOS 575,54 €



adq
uis

ici
ó OPCIÓ A:

● Rebuts mensuals des de gener a juny de 2021 pel 50% del 
preu de venda. 46 €/mes aprox.

● Rebut domiciliat al juliol de 2021 del 50 % restant. 275 
€ aprox.

OPCIÓ B:

● Pagament per transferència bancària abans del 4 de 
setembre de 2021 del 100% del preu 550 € aprox.



adquisició
CTL J4+ 276,38€

CTL J5  372,42€

* Aquests preus són 
vàlids per al curs 
2019-20

●

INCLOU: 

● Llicència educativa i assegurança per robatori DINS L’ESCOLA amb ús de força 
(forçament de portes i taquilles), assegurança per 4 anys amb franquícia: 

○ Trencament pantalla: 30€ iva inclòs (màxim dos per any).
○ Teclat i/o connectors: 5€+IVA (màxim dos per any).

● Materials propis substituts dels llibres de text i/o llicències digitals de 
Matemàtiques, Biologia i Geologia, Geografia i Història, Anglès i valors 
ètics

NO INCLOU:

● LLIBRES DE LECTURA DE CATALÀ, CASTELLÀ, MATERIAL D’EDUCACIÓ PLÀSTICA I 
REVISTA D’ANGLÈS



QUAN S’ENTREGA EL CHROMEBOOK

1ª quinzena setembre: entrega a les famílies. S’especificarà 
els dies en què es podrà recollir a la circular de final de 
curs 



I EN ACABAR 4T D’ESO?
Es llibera la llicència.

Es pot seguir emprant lliurement.



PREGUNTES

QUÈ PASSA SI JO NO TENC INTERNET?

El chromebook permet fer feina 
sense internet: gmail, full de 
càlcul, documents, presentacions, 
dibuixos.

Tot i això, s’ha de tenir en 
compte que són dispositius pensats 
per fer feina on-line. És quan 
s’exploten les possibilitats al 
màxim.



PREGUNTES

QUÈ PASSA SI JO JA TENC UN 
ORDINADOR A CASA?

El centre creu en la necessitat de 
control damunt el que fa l’alumne al 
centre. 

Amb Gsuite ja controlam molts d’aspectes 
relacionats amb l’usuari, però amb la 
llicència disposam de control damunt el 
dispositiu. No contemplam la 
possibilitat de venir cada alumne amb un 
dispositiu diferent.

A més a més, no vos heu de preocupar de 
res relacionat amb el software o 
hardware, ja que ens ocupam nosaltres.



PREGUNTES

HEM DE SEGUIR COMPRANT LLIBRES?

La resposta és NO, es faran servir  
material propi i/o llicències. 
Incloses dins el preu del dispositiu. 
Únicament caldrà comprar els llibres 
de lectura.

Tot i això, estam fent esforços per 
anar reduint la llista de llicències a 
comprar. Seguirem emprant alguns  
llibres com a font de consulta.



PREGUNTES

PERQUÈ CHROMEBOOK I NO UN ALTRE DISPOSITIU?

Després de valorar tots els dispositius, 
pensam que és el que més s’adapta a les 
nostres necessitats.

En concret: per la seva senzillesa, 
integració total amb les eines que feim 
servir, control total del que fa l’alumne, 
rapidesa en encendre (8-10 seg), 
multiusuari...

PERQUÈ AQUEST MODEL?

Dels models que coneixem, és el que creim 
que aporta millor qualitat-preu. 



PREGUNTES
EL PODREM EMPRAR LA RESTA DE LA 
FAMÍLIA?

El chromebook és multiusuari.Però 
fins alliberar la llicència només 
el podrà fer servir l’usuari 
alumne del CIDE a qui vagi 
destinat.



ARA una petita mostra 
del que podem fer
anau a la web: 

https://kahoot.it/

I
Algunes diapositivives són idea original d’en Vicenç Serralta

https://kahoot.it/


ARA SÍ, MÉS PREGUNTES…

Algunes diapositivives són idea original d’en Vicenç Serralta


