
 

Preguntes Freqüents sobre la Implantació del 

programa «1x1» a l’Institut Angeleta Ferrer i 

Sensat 

 

A partir del curs 2020-2021 comença a implantar-se a l’ESO un model d’ensenyament-

aprenentatge amb dispositius i llicències digitals que segueix el model de l’ «1x1», és a dir: 

un alumne, un ordinador. 

El model 1x1, amb el que l’alumnat utilitza el seu propi dispositiu, permet personalitzar encara 

més la forma en que cada alumne utilitza el seu temps, rep ajuda per a aprendre habilitats 

essencials i aprofundeix en la comprensió dels continguts digitals. Són molts els centres 

d’educació secundària que han adoptat els dispositius Chromebooks en el seu model educatiu 

i que junt amb la plataforma Google Suite for Education han demostrat ser una eina molt útil 

per a l’aprenentatge. 

Què és un Chromebook? 

Un Chromebook és un tipus d’ordinador portàtil. La diferència és el seu sistema operatiu, en 

lloc d’utilitzar Windows o MacOS per exemple, utilitza el sistema operatiu ChromeOS, propi 

de Google. Això vol dir que els programes dissenyats per a Windows o Mac no funcionen en 

un Chromebook, tot i que existeixen alternatives totalment funcionals. 

Aquests ordinadors estan dissenyats per a ser utilitzats principalment (no exclusivament) 

mentre estan connectats a Internet, ja que la majoria de les aplicacions i documents es troben 

al núvol. Pràcticament, tot allò que es pot fer a Internet, es pot fer des d’un Chromebook. 

Engeguen més ràpidament que un portàtil o PC, ja que no executen simultàniament gaire 

processos. A més, el seu hardware és més robust que el de qualsevol altre portàtil 

convencional, ja que han estat dissenyats tenint en compte que els seus usuaris principals són 

adolescents. 

Què és Google Apps for Education? 

Google Suite for Education és un conjunt d’aplicacions que Google ofereix a les escoles i 

institucions educatives. Aquestes aplicacions de comunicació i col·laboració inclouen Gmail, 

Calendari, Drive, Classroom, Meet..., amb una capacitat d'emmagatzematge il·limitat. 



 

Aquest mateix compte permet l’accés a altres eines de col·laboració que tenen el suport de 

Google. Totes les apps existeixen online, la qual cosa significa que tot allò que es treballa al 

núvol té accés des de qualsevol dispositiu que té accés a Internet. 

Per què escollir el Chromebook? 

El Chromebook és un dispositiu robust, raonablement econòmic i pensat per a educació. 

Connecta a l’alumnat a Internet i els dona accés a l’ús de les aplicacions de Google Suite i en 

general a qualsevol aplicació que funcioni amb un navegador. A més, la duració de la bateria 

garanteix que amb una càrrega diària es pot cobrir correctament tota una jornada escolar. 

Tot el dispositiu en si mateix ha estat dissenyat en conjunt i ve com un paquet complet. Això 

proporciona una experiència fluïda, sense problemes d’incompatibilitats ni de rendiment. A 

diferència d’altres portàtils convencionals, un Chromebook no trobarà software que no pugui 

executar, ni es veurà afectat per software malintencionat o virus que puguin repercutir en el 

rendiment del dispositiu. 

Puc utilitzar un ordinador personal o tableta que no sigui un Chromebook? 

Tota la documentació que l’alumnat elabora en el seu Chromebook es troben al núvol i per 

tant són accesibles des de qualsevol altre dispositiu que tingui connexió a Internet. 

No obstant, per al seu ús al centre descartem qualsevol altre tipus de dispositiu per diferents 

raons: 

● No podem garantir un accés segur i supervisat a la xarxa ( ja que no podem integrar 
un altre tipus d’equips en la consola d’administració de Google). 
   

● Altres  dispositius són susceptibles de més problemes: virus, incompatibilitats de 
software, errors del hardware, autonomia reduïda de la bateria i software obsolet que 
segurament impedirà el que l’alumnat pugui seguir el ritme dels seus companys. 
   

● D’altra  banda, l’assistència tècnica del professor a les classes es veu compromesa si 
ha d’atendre equips diferents. El professorat s’ha de centrar en la seva tasca docent, 
no en l’assistència tècnica. 
   

● Per tal d’utilitzar totes les funcions de la plataforma Google Suite és necessari un 
Chromebook. Sols els dispositius Chromebook tindran accés al domini del centre. 
   

● Un Chromebook és menys costós que un portàtil que tingui les mateixes capacitats, té 
molt menys manteniment i proporciona accés a totes les funcions a l’aula. 
 



 

¿Quins alumnes utilitzaran els Chromebooks? 

Durant el curs 2020-2021 serà l’alumnat de 1r d’ESO qui començarà aquest projecte 1x1 amb 

els Chromebooks. Al curs 2021-2022 estarà implantat a 1r i 2n d’ESO i així successivament fins 

el curs 2023-2024 o es trobarà ja implantat a tota l’etapa de l’ESO, de 1r a 4t. 

Quina vida útil té un Chromebook? 

Els Chromebooks són aparells robusts, tenen molt poques parts mòbils i generen poc calor. 

Per tant, la seva expectativa de vida útil, sempre i quan s’utilitzin correctament, és bastant 

llarga. Cinc o més anys és un temps bastant realista. A més, els dispositius tenen bons 

processadors, actualitzen les proteccions, aplicacions i el sistema operatiu a l’última versió 

sense que l’alumnat hagi de fer res. Aquestes actualitzacions es fan al núvol i per tant no 

utilitzen la memòria del mateix dispositiu. D’aquesta manera, trobarem que el Chromebook 

va millorant el seu rendiment a mesura que es van aplicant les actualitzacions corresponents. 

Què treballarà l’alumnat amb aquests dispositius? 

L’alumnat crearà documents, fulls de càlcul, presentacions, projectes i en general tot tipus de 

contingut digital. Ho faran de manera individual i/o col·lectiva, ja que els documents poden 

compartir-se entre els usuaris. L’alumnat completarà i lliurarà tasques online mitjançant la 

plataforma Google Classroom. També podrà accedir als llibres de text digitals. 

Com es controla que l’alumnat no passi les hores jugant a jocs o accedint a 

xarxes socials? 

Els Chromebooks estan específicament dissenyats per a un ús acadèmic i per tant poden 

controlar-se pel professorat de cada classe (opcions com desconnexió wifi, bloqueig de teclat, 

pantalla en blanc, permetre accés sols a determinades pàgines web i recursos, silenciar 

altaveus, ...). Les funcions d’administració i ús de Google Classroom en els Chromebooks 

permeten el control i la supervisió de l’alumnat a cada classe. 

Quina és la responsabilitat del meu filla/a davant aquesta tecnologia? 

El Chromebook de l’alumnat és una eina d’aprenentatge important amb una finalitat 

estrictament educativa. Al tenir accés als llibres digitals i altres continguts, és imprescindible 

que es porti a l’institut cada dia i que prèviament, la nit abans, s’hagi carregat completament 

la bateria. 

Aquest punt és molt important, l’alumnat ha de portar la bateria carregada per a poder 

treballar al centre de la mateixa manera que han de portar la roba d’esport per tal de poder 



 

fer educació física, els instruments per a música o qualsevol altre tipus de material necessari. 

De no fer-ho així, haurà de realitzar més tard, a casa seva, les tasques o activitats que no hagi 

pogut dur a terme durant l’horari escolar. 

És obligatori adquirir un Chromebook? Puc utilitzar un altra tecnologia? 

Els Chromebooks són l’únic dispositiu que des de l’institut hem contemplat en aquest projecte 

de l’1x1. De no tenir-lo, no podem garantir l’accés a tots els recursos disponibles en les hores 

presencials a l’aula. Al no poder incloure altres dispositius a la consola d’administració de 

Google tampoc podem garantir la seguretat necessària en un entorn educatiu. 

D’altra banda, el professorat ha de ser expert en la seva matèria i en la pedagogia de la 

mateixa. No podem exigir que conegui tot tipus de dispositius digitals i el seu ús. 

Tinc obligació d’adquirir el Chromebook indicat per l’institut? 

No, si durant l’etapa de primària el seu fill/filla ja utilitzava aquest dispositiu podrà continuar 

fent-lo servir també a l’etapa de secundària. En aquest cas, és imprescindible adquirir una 

llicència Google per a Educació que ens permeti administrar el dispositiu des de la consola 

d’administració de l’institut. Aquesta llicència té un preu aproximat de 30 €, IVA inclòs. 

Fdos, empresa amb la que l’Institut fa la proposta de Chromebooks, ofereix l’assegurança, 

reparacions així com diferents possibilitats de finançament que es puguin adaptar a la situació 

de cada família. Aquestes condicions són sols per als dispositius adquirits per Fdos. 

Per què cal adquirir una llicència Google per a Educació? 

Les llicències d’administració Google per a Educació permeten als gestors TIC de l’institut 

administrar els dispositius associats al mateix centre. Això significa que podem crear grups 

d’usuaris amb la finalitat d’aplicar diferents polítiques de seguretat a cada alumne, en funció 

de la seva edat per exemple. Podem preinstal·lar aplicacions o bloquejar-ne d’altres, de 

manera que no tinguin accés a apps no adequades a la seva edat o que a l’obrir l’ordinador a 

l’aula tots tinguin ja preinstal·lada l’aplicació necessària per a aquella classe. 

També és molt important, permetre o impedir l’accés a determinades webs (jocs, o altres 

pàgines amb contingut per a adults) durant un horari concret o durant un temps 

predeterminat. Fins i tot bloquejar l’accés a Internet si en un moment determinat el professor 

no ho considera oportú. 

De la mateixa manera, també controlarem els accessos de l’alumnat impedint per exemple 

que usuaris externs a l’institut puguin utilitzar els dispositius per motius de seguretat. 



 

Hauré de comprar alguna cosa més, a més del dispositiu? 

Sí, serà necessari comprar les llicències dels llibres digitals que l’alumnat utilitzarà. És 

convenient una funda, auriculars (que possiblement ja tindran) i un ratolí si no fan ús del 

trackpad. 

Hi ha algun avantatge econòmic en l’ús de la plataforma? 

És cert que hi ha una despesa inicial important el primer curs. Aquesta inversió es veu més 

rendible si considerem que és per a tota l’etapa de la secundària obligatòria (4 anys), on 

l’import total serà molt menor del que ara és amb la compra dels llibres de text en format 

paper. 

Què passa si el dispositiu s’espatlla? 

L’alumnat és responsable del seus propis equips, de la mateixa manera que ho és d’altres 

materials com ara llibres, calculadores, material esportiu o llibres de la biblioteca. D’això hem 

de fer-los conscients. 

Els Chromebooks proposats des de Fdos i indicats per l’institut, inclouen una assegurança 

mínima d’un any, ampliable fins a 4, per a la reparació del dispositiu en cas de necessitat. 

Durant el temps de reparació, l’institut deixarà un equip en préstec a l’alumnat que es trobi 

en aquesta situació, que podrà utilitzar-se exclusivament a l’institut, durant la jornada lectiva. 

Al trobar-se totes les dades al núvol, l'alumnat no perd cap tipus d’informació o treball que 

hagi realitzat i poden consultar-lo des de casa o qualsevol altre dispositiu electrònic. Si el 

Chromebook és un altre model, haureu de gestionar la reparació ja que no es disposarà 

d’aquesta assegurança. 

Què passa si un altre alumne fa malbé el dispositiu del meu fill/filla? 

En aquestes situacions, com en altres semblants, s’investigaran les circumstàncies particulars 

de cada cas. Si es veu intencionalitat o negligència s’aplicaran les mesures reflectides en el 

reglament de règim intern, fins a haver d’abonar les despeses de reparació o substitució de 

l’equip que s’hagi fet malbé de manera intencionada. 

Quin nom d’usuari utilitzarà l’alumnat per a entrar al sistema operatiu del seu 

dispositiu? 

Cada alumne tindrà un compte de Google Suite for Education, proporcionat per l’institut. 

L’alumnat podrà canviar la contrasenya, però no el seu nom d’usuari. 



 

L’alumnat patirà cansament ocular per l’ús dels Chromebooks a classe? 

Els models Chromebook utilitzats estan específicament dissenyats per a un ús educatiu i per 

tant les pantalles estan fetes per a ser utilitzades amb regularitat al llarg del dia sense afectar 

la visió de l’usuari. Dit això, no utilitzaran el Chromebook a totes les classes, o almenys durant 

la totalitat de la classe. 

L’alumnat seguirà fent ús de «paper i bolígraf»? 

Per suposat. En algunes matèries s’utilitzarà el paper i el bolígraf. Hi haurà una combinació 

d’ordinador i material tradicional. A més, gairebé tots els exàmens es fan encara per escrit, 

per aquest motiu també hem de preparar als nostres estudiants per a aquestes proves. 

Aquest fet no treu que el Chromebook i els llibres digitals siguin la principal eina educativa. 

Augmentarà el pes de la motxilla l’ús d’aquests dispositius? 

L’ús de Chromebooks permet treballar amb llibres, materials i continguts propis en format 

digital. Aquesta dinàmica possibilita moltíssim la reducció del pes a transportar. 
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