Benvolgudes famílies,
El motiu d’aquest comunicat és informar-vos del procés de digitalització que iniciarem el
curs vinent a 3r d’ESO.
Durant els darrers anys, les metodologies educatives han evolucionat i els materials també
ho han fet en forma de llibres digitals i llicències digitals. és per aquest motiu que la
presència dins de l’aula dels dispositius informàtics es fa cada vegada més present i
necessari, i les assignatures que impartim cada vegada es recolzen més en aquest suport.
D’altra banda, la competència digital, present en el currículum educatiu, és un dels aspectes
més importants a treballar per tal que en el futur els nostres alumnes siguin capaços de
treballar, vincular i compartir les tasques que se’ls demanin.
Per aquest motiu, serà necessari que el curs vinent els alumnes vinguin a escola amb algun
tipus de dispositiu digital, sigui ordinador portàtil o chromebook amb wifi operativa que
permeti connectivitat a la xarxa pròpia de l’escola i un navegador d’internet. No cal que
l’aparell sigui nou, poden fer servir un que ja disposeu a casa. En el cas d’haver-ne
d’adquirir un de nou, no cal que sigui de gama alta.
Durant els primers dies de classe del curs vinent, des del departament d’informàtica de
l’escola, acompanyarem i ajudarem els alumnes a posar a punt els seus dispositius.
D’altra banda, a l’escola disposaran de guixetes personals on podran dipositar i carregar els
seus dispositius durant les estones que no els facin servir.
De cara al curs vinent hem reduït el màxim els llibres en paper, la majoria seran llicències
digitals, tot i que en algun cas disposaran de les dues modalitats. Tot això farà que es
redueixi la despesa en llibres.
El nostre compromís educatiu amb famílies i alumnes fa que avancem en allò que creiem
que els caldrà en el futur i el procés de digitalització és una realitat cada vegada més
present.
Estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte al respecte d’aquest tema i demà
dimarts, dia 8, a les 18h convocarem una reunió per tal que puguem resoldre les qüestions
que se us puguin plantejar. Mitja hora abans, aproximadament, rebreu la convocatòria i
l’enllaç.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Toni Barranco.
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