
PAS 1. ENGEGAR PORTÀTIL 1ª HORA
si cal, contrasenya PROFESSORAT o PROF
hi ha ENLLAÇOS DIRECTES ÚTILS a l'escriptori

ÚS EQUIPAMENT
AULES

ordinador d'aula / pdi

ALERTA: ÚLTIMA HORA DEL DIA
DESCONNECTA la PDI
RECULL el LLAPIS ÒPTIC
APAGA el PORTÀTIL
TANCA l'ARMARIET AMB CLAU

PAS 2. ENGEGAR / APAGAR PDI
utilitza el botó ON/OFF de la caixeta
NO toquis el botó del projector

PAS 3. COMPROVA QUE TOT ESTÀ BEN
CONNECTAT. NO CANVIÏS ELS CABLES DE LLOC.
RECORDA hi ha un resum i imatges al costat de la PDI

PAS 4.EN ACABAR LA CLASSE
DESCONNECTA la PDI
RECULL el llapis òptic a dins l'armariet
NO CAL apagar el portàtil
TANCA l'armariet amb clau



PAS 1. REPARTIMENT DISPOSITIUS
Ho pot fer el professorat sol o amb l'ajuda dels Delegats
Digitals o d'alumnat assignat

ÚS DISPOSITIUS
ALUMNAT

Chromebook / tauletes

ALERTA: ÚLTIMA HORA DEL DIA

RECOLLIR els dispositius, 
GUARDAR-los a l'armari i 
CONNECTAR-los per la càrrega nocturna. 

El PROFESSORAT SEMPRE ha de:

Ho pot fer amb l'ajuda d'alumnat assignat
L'ALUMNAT NO ho pot fer sense supervisió.

PAS 2. DISPOSITIUS EN ÚS DURANT EL DIA
el professorat ha de supervisar que l'alumnat en faci un
bon ús durant l'hora de classe
El dispositiu NO POT SORTIR de L'AULA sense permís
del professorat

PAS 3.L'HORA DEL PATI / MIGDIA.
NO PODEN QUEDAR DISPOSITIUS A SOBRE LES TAULES
NI A SOBRE L'ARMARI
Assegura't que queden guardats a la motxilla o a dins
l'armari sense connectar.

PAS 4.EN ACABAR LA CLASSE
Assegura't que no hi ha hagut cap incident amb els
dipositius, i si és el cas, comunica-ho als membres
referents de la Comissió EDC

Instruccions per al professorat



PAS 1. RESPECTAR LA DISTRIBUCIÓ
hi ha etiquetes a cada dispositiu / carregador
hi ha etiquetes identificatives a cada lleixa
correspon a l'odre de la llista de classe

INTERIOR DELS
ARMARIS

Chromebook / tauletes

ALERTA: ÚLTIMA HORA DEL DIA
El PROFESSORAT SEMPRE ha de:
COMPROVAR QUE L'ARMARI 
ESTIGUI EN ORDRE.

Si cal, envieu un mail a Coordinació Digital, si detecteu
algún problema.

PAS 2. COMPROVAR LA LLISTA D'ASSIGNACIÓ
hi ha una llista a dins de l'armari
a cada alumne/a li correspon un dispositiu 
hi ha alumnes que se l'emporten a casa. COMPROVA la
llista, està anotat. Si no està anotat, no se'l pot emportar.

   PAS 4. COL·LABORACIÓ
RECORDA guardar la clau de l'armari al calaix de la taula del
professorat. L'ordre només es pot mantenir si tots seguim les
instruccions. Els tutors són els referents amb qui podeu parlar
si veieu que habitualment l'armari no està ordenat.

PAS 3. MANTENIR L'ORDRE: 3ESO / 4ESO
recull bé els cables i carregadors 
amaga els cables i els carregadors a dins de la lleixa
assignada
utilitza filferro per lligar els cables



ÚS DE LES PDI

PAS 1. DOS MODELS
PDI 300 amb llapis òptic ( majoria d'aules)
PDI tàctil amb llapis puntera espuma (Aula INFO,
aula 3A)

PDI Promethean

PAS 2. BARRA D'EINES
Els controls estan al lateral dret 
... 
...

   PAS 4. CALIBRACIÓ
Clica l'icona a la barra inferior de la pantalla
Escull calibrar i punts de calibració
Clica el centre de les creus amb el llapis òptic. Com més
punts, més precisió.

PAS 3. ...
...
...
...


