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CHROMEBOOK



D’on venim...



Per què un dispositiu per alumne

Competència Transversal Digital

Identitat Digital

Millora pràctiques educatives

Gsuite 
(@insangeletaferrer.com)

L’alumnat necessita d’un dispositiu personal per treballar, tant a l’institut com casa, i poder desenvolupar correctament les seves tasques.



Treball al núvol

No cal guardar 
documents, tot es 

guarda al núvol

Eines educatives 
GSuite

Treballa amb les eines 
educatives de Google

@insangeletaferrer.com

Chrome OS

No permet la instal·lació 
de cap tipus de 

progamari, i per tant 
tampoc de cap virus

Treball col·laboratiu

Potencia el treball 
col·laboratiu, ús de 

llibres digitals, Intercanvi 
de documents entre 

alumnes i professorat

Resistent i segur

Pensat i preparat per 
treballar amb infants i 

adolescents

Baix manteniment

Per què un Chromebook



Chromebook curs 2020 - 2021

Està previst realitzar, al mes de juliol, una 
reunió amb totes les famílies dels nois i noies 
que s’incorporen a l’Angeleta com a alumnat 
de 1r d’ESO el curs 2020-21. 

En aquesta reunió explicarem com es farà la 
compra dels dispositius, quines són les opcions 
de finançament, de quina garantia es disposa.



Com ho farem...

A la temporització del projecte es contempla la implantació progressiva de l’ús d’un dispositiu per alumne 
a partir del curs 2020-21.

• 1r ESO

2020-2021

• 1r ESO
• 2n ESO

2021-2022
• 1r ESO
• 2n ESO
• 3r ESO

2022-2023

• 1r ESO
• 2n ESO
• 3r ESO
• 4t ESO

2023-2024

Aquesta implantació s’iniciarà amb els alumnes que el proper curs comencin 1r d’ESO. Aquesta situació 
implicarà la reducció i substitució dels llibres de text per material digital de les editorials o elaborat pels 
àmbits educatius del nostre centre.

Durant els propers 4 cursos es substituirà a tota l’etapa d’ESO l’ús del llibre de text per material digital.



Educació presencial i 
semipresencial

Les metodologies digitals fomenten un aprenentatge més 
interactiu, cooperatiu i personalitzat. L’ús de les eines digitals 
facilita i potencia el treball de tothom, professorat i alumnat. En 
altres paraules, la digitalització de la comunitat educativa 
millorarà el procés d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i 
d’organització que es desenvolupa al centre i al seu entorn. 



Gràcies


