PROJECTE IPADS - FAQS
PREGUNTES FREQÜENTS
A continuació us detallem algunes preguntes freqüents relacionades
amb l'ús dels iPads:

1

QUIN ÚS EN FARÀ L'ALUMNAT?
L'iPad és una eina de treball, no una eina d'entreteniment.
Dins del recinte de l'escola només podrà ser utilitzat a
l'aula i amb el permís del professorat.

2

NOMÉS FARAN SERVIR IPAD?
En cap cas. Com fins ara l'alumnat continuarà treballant
amb la llibreta que serà revisada pel professorat i seguirà
sent la principal eina de treball.

3

COM PUC AJUDAR EL MEU FILL/A SI UTILITZA L'IPAD?
No cal un coneixement profund de l'iPad per fer un seguiment
del treball del fill/a. L'alumne/a accedeix als llibres i fa alguns
treballs mitjançant aplicacions.

4

QUINS AVANTATGES OFEREIX L'ÚS DE L'IPAD?
Per citar-ne alguns: personalitzar l'aprenentatge;
aprenentatge autònom, actiu i mòbil; visualitzar un concepte
ràpidament; recolzar la creativitat; connectar alumnat i
professorat ...

5

PER QUÈ IPADS I NO UN ALTRE MODEL DE TAULETA?
Ens hem decantat per una manera d'ensenyar i no per una
eina concreta. Alguns motius són: la qualitat i fiabilitat; són
fàcils i còmodes d'utilitzar; nivell de control; sistema
operatiu estable i pensat per a l'educació; la durada de la
bateria; ofereixen formació al professorat ...

6

QUIN COST TÉ LA COMPRA DE L'IPAD?
L'ús dels iPads no suposa un sobrecost per a les famílies de
l’alumnat perquè el preu de la tauleta i els llibres digitals és
inferior a l’adquisició dels llibres de text en paper durant tres
anys.
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COM S'EVITARÀ QUE L'ALUMNAT NAVEGUI PER
PÀGINES INADEQUADES?
L'escola compta amb un sistema que limita l'ús d'aplicacions,
jocs i navegació per a llocs web no permesos. A classe el
professorat fa de guia i vetlla pel bon ús de l'iPad.

8

HI HA ALGUNA MANERA DE CONTROLAR L'ÚS DE
L'IPAD A CASA?
Cal establir unes normes de funcionament a casa. Eduquem
en la responsabilitat. Tot i això, existeixen apps que
permeten restringir i controlar els iPads dels nostres fills/es.

9

QUÈ PASSA QUAN UN IPAD ES TRENCA?
La família s'encarregarà de totes les accions i despeses per tal
de reparar-lo. L'escola recomana la compra d'una bona funda i
la contractació d'una assegurança.

10

EL PROFESSORAT TÉ UNA FORMACIÓ ESPECÍFICA?
El professorat ha rebut una formació específica en utilització i
implementació d'iPads a l'aula. També s'han contemplat noves
metodologies adaptades a les noves tecnologies.

11

PER QUÈ L'ALUMNE/A HA DE TENIR UN CORREU
@ESCOLAPIESFIGUERES?
Els comptes de correu que crea Escolàpies Figueres per als
seus alumnes utilitzen la tecnologia de Google i el seu
entorn segur i controlat. Gràcies a aquests comptes, es pot
donar suport tècnic a l'alumne/a en cas d'oblit o pèrdua de
contrasenya, de manera que mai perdi el compte.

12

COM PUC FER CÒPIA DE LES DADES EMMAGATZEMADES
EN EL MEU IPAD?
Hi ha moltes formes de fer una còpia de seguretat de les dades
contingudes en un iPad. La que recomanem és la de Google
Drive. Amb el correu @escolapiesfigueres.org són accessibles
des de qualsevol lloc i independentment del dispositiu.

Escolàpies Figueres

