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INTRODUCCIÓ 
Des del curs 2013-2014 l’Escola Andorrana està immersa en el procés d’implementació del 
Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorra (PERMSEA). 
 
Aquest Pla Estratègic ha comportat l’establiment de nous enfocaments, programes i 
estructura organitzativa, adaptats als canvis socials i tecnològics que experimenta l’entorn 
per garantir l’assoliment dels objectius educatius establerts. La principal novetat és el nou 
enfocament pedagògic, que atribueix un paper rellevant al desenvolupament de les 
competències i a la capacitat d’actuar eficaçment en situacions reals diverses i complexes. 
 
Aquest nou enfocament implica també la utilització de noves eines de treball que ajudin 
l’alumne a assolir algunes d’aquestes competències. Una de les eines que s’ha triat ha estat 
la tauleta d’Apple, l’iPad. 
 
La utilització de dispositius personals s’arrela amb la implementació del projecte PERMSEA. 
L’escola Andorrana està compromesa a fomentar l’ús responsable de dispositius personals 
a l’aula, sempre i quan siguin utilitzats per a l’aprenentatge. D’aquesta manera, se’ls ofereix 
als alumnes un ambient que promou experiències acadèmiques personalitzades i rigoroses, 
la innovació i la creativitat i que inclouen les noves tecnologies emergents. Tota la comunitat 
educativa té la responsabilitat de valorar la tecnologia i adquirir i desenvolupar les habilitats 
necessàries en aquest camp per preparar degudament als nostres alumnes pels reptes 
acadèmica i laborals que hauran d’enfrontar en un futur proper. 
 
Per tal d’explotar tot el potencial educatiu que aquesta eina té, cal que tan els pares com els 
alumnes esteu ben informats del que és l’eina1 i de com s’ha d’utilitzar a l’escola. 
 

UTILITZACIÓ DE L’IPAD AL CENTRE ESCOLAR 
La utilització de dispositius personals al centre implica l’acceptació per part dels pares i dels 
alumnes dels punt següents: 
 

● La supervisió i enrolament dels dispositius  per part del Ministeri d’Educació i 
Ensenyament Superior.  

● L’ús dels dispositius a les hores de classe queda s ubjecte a la decisió dels 
docents . L’alumne haurà d’utilitzar el dispositiu tal i com l’indiquin els seus 
professors. 

● L’objectiu principal de l’ús dels dispositius perso nals a l’escola és educatiu . La 
utilització per motius personals serà eventual i secundari. 

● La utilització del dispositiu personal no ha de ser da cap manera un motiu de 
manca d’atenció , ni d’interrupció de les classes. 

● L’alumne no podrà fer ni fer circular fotografies, vídeos ni cap altre arxiu 
d’altres alumnes o dels membres del personal docent  i no docent , ni pujar-los a 
Internet ni publicar-los ni difondre’ls per cap mitjà (xarxes socials, correu electrònic, 
Whatsapp o d’altres). 
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● L’alumne haurà d’avisar immediatament al seu professor i/o tutor si rep qualsevol 
missatge  o qualsevol informació virtual on es trobi compromès, i que sigui 
inapropiada  o pugui fer-lo sentir incòmode.  

● No és responsabilitat del docent ocupar-se dels pro blemes tècnics o arreglar 
els dispositius dels alumnes, ni durant les hores de classe ni fora de l’horari escolar. 
L’alumne ha de comunicar la incidència al professor i aquest ho ha de comunicar al 
professor de suport TICE del centre.  

● Quan es produeixi un robatori o es faci malbé es seu dispositiu personal  per 
l’acció de tercers, l’alumne ho ha de comunicar immediatament a un professor o al 
seu tutor. 

 

Responsabilitats dels alumnes/famílies 
 

● Els alumnes són totalment responsables del seu disp ositiu  i l’han de tenir 
sempre controlat. L’escola no es fa responsable de la seguretat del dispositiu. 
L’alumne compta amb una taquilla tancada amb clau on pot desar-lo eventualment. 

● L’alumne és responsable de la cura del seu disposit iu persona l. Els imports 
derivats de reparacions, reemplaç o qualsevol modificació necessària per al seu bon 
ús han de ser assumits per la família.  

● L’alumne ha de complir les instruccions dels professors pel que fa a l’apagat del 
dispositiu. 

● El dispositiu personal s’ha de carregar a casa  abans de portar-lo a l’escola. 
● L’alumne no pot utilitzar el dispositiu per gravar,  transmetre o enviar fotos, 

vídeos o altres arxius d’una o més persones de l’es cola (siguin menors o adults), 
així com tampoc les imatges o vídeos gravats al centre excepte en el cas que això 
respongui a la realització d’una tasca educativa  dirigida per un professor i que 
compta amb l’autorització expressa d eles persones enregistrades. 

● Durant les hores de classe, l’alumne utilitzarà el seu dispositiu només per 
accedir a les activitats pròpies de la dinàmica de l’aula . 

● L’incompliment d’aquestes normes pot provocar una s anció disciplinària per 
part del Centre Educatiu . 

 

Consells a les famílies 
 
Per ajudar a que el vostre fill obtingui el màxim profit d'aquesta oportunitat d'usar un iPad, 
podeu seguir aquestes recomanacions: 

● Superviseu l'ús d'Internet de l'estudiant a casa. Tot i que el material inadequat 
accessible a Internet serà filtrat quan s'utilitza a l'escola, no serà filtrat quan es 
connecti a casa o a una xarxa pública.  

● Proporcioneu-li un lloc en una àrea oberta de casa vostra, com ara el menjador o la 
sala d'estar, per usar l'ordinador o l'iPad/tauleta. 

● Utilitzeu Internet amb el vostre fill per ajudar-lo a desenvolupar hàbits segurs de 
navegació a la xarxa. 
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● Demaneu al vostre fill què estan treballant a classe amb l'iPad, quines aplicacions fa 
servir... 

● No dubteu a posar-vos en contacte amb els professors del vostre fill o personal de 
l'escola si teniu alguna pregunta o inquietud sobre l'ús de l'iPad. 
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EL PROCÉS DE SUPERVISIÓ 
 
Aquesta supervisió garanteix l’accés dels dispositius a la xarxa WIFI de l’escola i la 
pertinença a un grup classe virtual o es distribuiran els material virtuals que el centre 
considera necessaris. L’alteració o esborrat d’aquests paràmetres inicials implica la pèrdua 
dels drets de connexió i distribució de material. 
 
Implica  

● La instal·lació en els dispositius dels perfils i certificats que permetran la connexió de 
l'iPad a la xarxa wifi de l'escola. 

● L'esborrat de tot el contingut de l'iPad (fotos, aplicacions, ID, comptes de correu...) i 
la restauració als paràmetres de fàbrica. 

Condicions 
 
Els alumnes hauran de portar els iPads a l’escola el dilluns 12 de setembre, amb tots els 
documents del curs passat endreçats al drive. Durant la setmana del 19 al 23 de 
setembre es procedirà a la supervisió dels disposit ius. 
 

1. Eldia anterior a la supervisió  han de: 
 

1.1. Treure de l'iPad tota aquella informació (documents , fotografies...) que 
vulguin conservar i la desin al núvol (Google Drive, One Drive, DropBox o 
qualsevol repositori web que utilitzin) 

1.2. Fer una còpia de seguretat a l'iCloud de les aplicaci ons que vulguin 
recuperar després de la supervisió. 
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1.3. Tancar la sessió d’iCloud 

Configuració ->iCloud -> Tancar Sessió  
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1.4. Tancar la sessió de la ID d'Apple:  

Configuració -> ITunes Store i Apple Store -> ID d’ Apple -> Tancar Sessió.  
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1.5. Desactivar el codi de bloqueig (si hi ha un de  configurat) 

Configuració ->Touch ID i Codi -> Descativar codi - > Escriure el codi -> 
Desactivar  
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Cal tenir present que NO ES POT RESTAURAR CAP CÒPIA DE SEGURETAT DE 
L'ICLOUD ANTERIOR A LA SUPERVISIÓ DEL DISPOSITIU , ja que això implicaria 
la pèrdua dels perfils i certificats necessaris per la connexió a la WIFI escolar. les 
aplicacions que s'hagin comprat i/o descarregat amb la ID d'Apple utilitzat abans de 
la supervisió s'hauran de tornar a baixar una per una quan es torni a introduir la ID.  

És important que ho facin a casa el dia anterior ja que aquestes operacions 
necessiten connexió WIFI i fins que no estiguin supervisats no la tindran. 

Si no s'acompleixen els apartats 2.1, 2.2 i 2.3, 2.4 i 2.5,  el dispositiu no podrà ser 
supervisat  i no tindrà accés a la wifi, la qual cosa endarrerirà l'inici de les seves 
tasques amb el dispositiu. 

● Un cop l’iPad estigui supervisat, se li tornarà a l’alumne. Llavors haurà d’introduir el 
seu ID d’Apple,si ja el té, i podrà baixar les aplicacions comprades que havia guardat 
a l’iCloud. Si no té ID, s’haurà de crear un de nou (ID de Apple. Crear y conectarse).  

● Als iPads se’ls assigna un nom concret en el moment de supervisar-los.  

Important Remarcar als alumnes que aquest nom NO ES POT CANVIAR . Si el 
canvien desapareixeran del llistat d’iPads del Centre. 

 
 


