Annex XX
PLA DE CONTINGÈNCIA DIGITAL
Centre
Codi de centre

IES Guillem Sagrera
07006512

1. Organització del centre
1.1. Entorn digital
GSuite Google, Tenant Microsoft o altre
Entorn Elegit
GSuite Google

Curs/Etapa
Totes

Responsable de la consola

Coordinador GSuite

Si encara no està activat
Responsable contactar amb
IBSTEAM i activar
1.2. Usuaris
1.2.a. Usuaris professors
Responsable creació usuaris
Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx)
Moment entrega credencials

Coordinador GSuite
primeralletranom.llinatge@iesguillemsagrera.net
Incorporació al centre

1.2.b. Usuaris alumnes
Responsable creació usuaris
Subdomini específic alumnes
Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx)
Recollida autorització menors 14 anys
Moment entrega credencials (usuari i contrasenya)
Responsable entrega credencials

Coordinador GSuite
[ ] Sí
[X] No
alumne.nomsllinatges@iesguillemsagrera.net
Si
Inici del curs
Tutors

1.3. Aules digitals
Curs/Etapa
Totes

Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…)
Classroom i Moodle

1.4. Activació GestIB famílies
Responsable de l’activació
Moment
Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB
activat)

Secretaria
Inici del curs
Equip directiu

2. Formació
2.1. Claustre
Nombre de persones amb
necessitats de formació bàsica de
l’entorn (GSuite, Tenant, Moodle…)
Nombre de persones que han fet
formació bàsica (a juny 2021)

Encara no podem parlar de xifres, perquè no sabem el professorat nou que
s’incorporarà al centre. De totes maneres, els professors definitius ja vàrem
fer formació en eines Google Suite fa dos anys, i ho hem emprat enguany.
Gairebé tot el claustre d’aquest curs 2019-20 té formació bàsica en l’entorn
Moodle o G Suite. Però no puc parlar del claustre del curs vinent. Hem
demanat formació a centres per al curs 2020-21 amb el títol: Metodologia i
eines TIC per a l’educació a distància (a hores d'ara hi ha un 70% del
claustre interessat).

2.2. Equip directiu/coordinador TIC
Necessitat de formació en administració de consola
Nombre de les persones que faran la formació

[ ] Sí [ X ] No

2.3. Alumnat
2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital bàsica
Concepte
Configuració Chromebook
Configuració GSuite

Responsable
Coordinador TIC
Coordinador GSuite

Moment en què es farà
Inici del curs
Inici del curs

2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació
Concepte
Maneig Classroom i Meet

Responsable
Coordinadors TIC i GSuite

Moment en què es farà
Durant el curs

2.4. Famílies
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència digital
Concepte
Maneig de classroom, entrar al
Gestib famílies...

Responsable
Coordinador G Suite

Moment en què es farà
Des que siguin necessari. Es fa a
través de la pàgina web mitjançant
tutorials i en qualsevol moment
telefònicament.

3. Dispositius i connectivitat
3.1. Dispositiu per l’alumnat
Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas.
Curs/Etapa
Dispositiu per l’alumnat
Tipus de dispositiu

Totes
[ ] Dispositius del centre un per alumne
[ X ] Dispositius del centre carretons compartits
[ X ] Les famílies compren/aporten el dispositiu
Chromebooks, Ultraportàtils i altres aportats per l’alumnat

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius

Responsable detecció alumnat amb
problemes econòmics
Nombre d’alumnes sense dispositiu

Nombre d’alumnes sense connexió
Responsable gestió préstec dispositius
Preparar un llistat nominal d’aquests alumnes.
3.2. Inventari
Responsable inventari recursos digitals

Caporalia d’Estudis i Departament d’Orientació, a part dels tutors
dels grups.
Aquest curs 2019-20 no tenim constància que hi hagués alumnes
sense dispositiu o connexió. A part dels ordinadors cedits per
Conselleria, el centre ha deixat en préstec tots els ultraportàtils
que tenim.
No en tenim constància per ara.
Caporalia d’Estudis, Coordinador TIC

Coordinador TIC

Aprovat per Claustre i Consell Escolar amb data 29 de juliol de 2020

