COL·LEGI EL TEMPLE

Projecte
Educació 3.0
Famílies

Innovació metodològica

iPads a l’aula
Col·legi El Temple

El Col·legi El Temple ha posat en marxa un projecte
d’innovació metodològica basat en la introducció
dels iPads en les aules.
Aquests dispositius permetran un canvi en la
metodologia, conseguir millorar els resultats
acadèmics, una millor atenció de la diversitat.
Millorar els procesos d’aprenantatge i motivar més i
millor als alumnes.
Preparant els alumnes per les competències d’un
món global: treball en equip, lideratge, empatia,
alfabetització digital, globalització, intel·ligència
emocional,...

Introducció

IPADS DINS L’AULA

Amb aquest projecte volem transformar la nostra forma

1. Introducció de la tecnologia com a eina
per l’aprenentatge.

d'ensenyar i aprendre, adaptant-nos a les noves tecnologies
que envolten la societat.

2. Educació més personalitzada a les
necessitats dels nostres alumnes.

És una forma de créixer com a centre per fer-lo més innovador,

3. Participació dels alumnes en el seu
procés d’aprenentatge.

d ' e n s e n y a m e n t - a p re n e n t a t g e , e n g l o b a n t t o t e s l e s

interactiu i fent que tothom participi en el procés
competències actuals.

4. Millor atenció a la diversitat.
5. Major motivació de l’alumnat.
6. Millora del rendiment educatiu.

Amb l'iPad aconseguirem eines eficaces, materials didàctics
més personalitzats i dirigits als nostres alumnes i una infinitat
d’apps i continguts que faran que l'ensenyament, tant per a
professors com per a alumnes, sigui més atractiu i, a més, que
sigui més eficaç.
A més, cadascuna de les diferents matèries podran descarregar
una sèrie d'aplicacions amb les quals podran treballar a l'aula
amb l’alumnat, ja sigui una taula periòdica, jocs interactius
d'ortografia, instruments musicals per a la classe de música i
un sense fi d'aplicacions, totes elles adaptades a les
necessitats i que cadascun dels alumnes podrà treballar des
del seu iPad.

2

Calendari

Dates

Estructura

Els professors ja han començat la formació en l’ús del material
Juny 2014

Presentació i aprovació del projecte
al Consell Escolar i al Claustre de
Professors

necessari i les noves metodologies a aplicar a l’aula.
Els alumnes que ara mateix fan 5è EP i 2n ESO en el curs

Gener 2015

Agost 2015

Adquisició del material, instal·lació de
la xarxa WIFI i inici de la formació del
professorat

2015/2016 seran els primers en posar en marxa el projecte a

Adquisició dels iPads pels alumnes
que han de cursar 6è d’Educació
Primària i 3r d’Educació
Secundària per part de les famílies.

Els alumnes de 2n ESO amb tres o més assignatures suspeses

Setembre 2015

Configuració dels dispositius i
posada en marxa del projecte a 6è
EP i 3r ESO

Setembre 2016

Configuració dels dispositius i
posada en marxa del projecte a 5è
EP, 6è EP, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO i
4t ESO
Aquest any es valorarà com introduir
el projecte One to Many a l’etapa
d’INFANTIL i

Setembre 2017

Configuració dels dispositius i
posada en marxa del projecte a 5è
EP i 6è EP i etapa ESO.
One to many a 5 anys i 1r EP

Setembre 2018

Configuració dels dispositius i
posada en marxa del projecte a 4t
EP, 5è EP i 6è EP i TOT ESO.

les aules.

el més de juny han d’esperar a adquirir l’Ipad el mes de
setembre.
Si algun alumne de 3r ESO ha de repetir també haurà
d’adquirir l’Ipad ja que és el curs on s’inicia el projecte.

POSADA EN MARXA
CURS 2015/2016
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Estudi econòmic

QUOTA DIGITAL
A cada curs s’haurà d’abonar una quota digital de 110€ euros

també reduim el pes de la motxilla dels nostres alumnes i
augmentam la seva motivació cap als aprenentatges.

aproximadament aquells alumnes que ho comprin amb
Goldenmac. Els alumnes que ho varen comprar amb Ktuin
paguen uns 165€. Aquest preu inclou:

Preu dels llibres curs 2014-15

Quota Digital

500,00 €

- Plataforma Alexia.
- Configuració dels dispositius i MDM (configuració de seguretat
escolar).

375,00 €
250,00 €

- Llicències digitals (només pels alumnes que varen comprar
amb Ktuin).
- Aplicacions necessàries de cada assignatura per dur a terme
les classes.
- Manteniment de la Xarxa WIFI.
- Llibres de lectura.
L’escola és conscient de que aparentment és una despesa
econòmica important però a la llarga surt rentable a les famílies

125,00 €
0€

3r EP

5è EP

1r ESO

3r ESO

Aquesta és una aproximació de la reducció econòmica per part de les
famílies a totes les etapes de implantació del projecte. Per això es
requereix la inversió de la compra del dispositiu que com hem dit abans es
pot pagar en còmodes terminis.
Si un alumne començàs amb el projecte IPAD a 5è d’ Educació
primària s’ estalviaria en arribar a 4t d’ ESO uns 1500€ en comparació

ja que és redueix considerablement el cost anual de llibres de

a la venda de llibres (són preus basats en el curs 2014-2015, recordau

text, i milloram la qualitat de l’ensenyament. Per una altra banda

que cada any els preus dels llibres solen pujar)
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Preguntes freqüents (FAQ)
- El meu fill podrà seguir les classes amb normalitat si no
hem adquirit el dispositiu?
“No. De fet la no adquisició del dispositiu se considera que no
porta el material necessari per aprovar l’assignatura. A més
dintre el dispositiu és a on es troba tot el material didàctic per
seguir les classes”
- Si el meu fill ja té un iPad a casa, és necessari que torni a
comprar el dispositiu?
“Sí és necessari ja que no és un iPad qualsevol, és un dispositiu
que es prepara per introduir-lo dins l’educació. Es requeriran una
sèrie de característiques i material complementari pel bon ús del
dispositiu.”
- Si l’iPad es trenca o té qualsevol problema, el meu fill
estarà sense material?
“No. Tot dispositiu té una assegurança, si es romp per un cop o
queda bloquetjat es durà al servei tècnic per a que es pugui
reparar. Mentre, l’escola té contractat un servei de farmaciola

“Sí, és necessari fer-la a Goldenmac, perquè ve configurat ja
com a pack educatiu..”
- Es podrà instal·lar qualsevol programa i/o joc?
“Sí. Però totes aquelles aplicacions que no siguin d’ús escolar
quedaran bloquejades durant les hores lectives de classe.”
- El meu fill el podrà fer servir a casa?
“Els iPads són propietat de les famílies i és una eina d’estudi i
treball tant dintre l’escola com fora d’ella. Creiem que el bon ús
dels dispositius és part de l’educació i els alumnes podran fer-ne
ús d’ells a casa.”
- Què és el projecte d’educació infantil i Primer cicle de
Primària one to many?
“ Éls alumnes d’educació infantil no tendran un dispositiu
individual. Disposaran d’Ipads en petits grups que utilitzaran per
treballar la motricitat fina, habilitats motrius, prelectura i
preescriptura, jocs lògico-matemàtics,...

que permetre a l’alumne en un plaç de 24 hores tenir cedit un

Per qualsevol altra dubte o qüestió vos podeu posar en contacte

altre dispositiu per continuar amb el ritme de la classe.”

al email: ipadscceltemple@gmail.com.

- Es necessari fer la compra a l’empresa GOLDENMAC o
podrem comprar el dispositiu a qualsevol altra tenda?
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