Benvolgudes famílies,

El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 té per objectiu contribuir al
desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten
per viure i treballar en una societat immersa en constants transformacions i canvis. Per tal
d’assolir aquest objectiu és necessari assegurar la connectivitat dels centres educatius i
proporcionar els equipaments necessaris a alumnes i docents.
Des del centre posem a la disposició del vostre fill/a un d’aquests ordinadors per tal que en
faci el bon ús necessari per seguir el seu aprenentatge. Aquest ordinador ha de romandre
normalment al domicili de l’alumne. Amb tot, eventualment es podrà demanar als alumnes
que el portin a l’institut per fer activitats didàctiques a l’aula.
És responsabilitat de l’alumne custodiar l’ordinador i assegurar-se que es manté en bon
estat al llarg de tot el curs, moment en el qual caldrà retornar-lo al centre en les mateixes
condicions en què fou lliurat. El centre podrà demanar al llarg del curs diversos punts de
control si així ho considera. Cal tenir present que no és un ordinador en propietat de
l’alumne, sinó que el centre el deixa en préstec. En conseqüència, aquesta cessió es regeix
per les mateixes normes d’ús del material del centre recollides a les Normes bàsiques
d’organització i funcionament del centre i que podeu consultar a: https://bit.ly/nofc
Per poder utilitzar-lo cal que introduir l’usuari i la contrasenya que es proporcionarà el dia
del lliurament. Un cop entrada la primera vegada, caldrà canviar la contrasenya. Aquesta
identificació permetrà al centre gestionar les dades de cada alumne.
Esperem que els vostres fills en puguin treure el màxim profit.
L’equip directiu

Jo,..........................................., com a pare/mare/tutor de l’alumne/a........................................
del grup ..............., estic d’acord amb les condicions de cessió d’un ordinador portàtil tipus
Chromebook esmentades en aquest full i autoritzo al meu fill/a a que se li lliuri en la data
prevista per l’organització de l’institut.
(Signatura pare/mare/tutor)

