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QUÈ SÓN ELS
CHROMEBOOKS?

Un Chromebook és un tipus d’ordinador portàtil que utilitza
el sistema operatiu “ChromeOs” propi de Google. La majoria
dels accesoris habituals tipus pendrives o ratolins funcionen
correctament. Aquestes màquines estan dissenyades
principalment (no exclusivament) mentres estan connectades
a internet, ja que la majoria de les aplicacions i documents es
troben al núvol. S’encenen molt més aviat que un ordinador
de taula o un portàtil.



Els Chromebooks s'utilitzen al segon cicle de primària
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PER QUÈ CHROMEBOOKS?
1. El Chromebook és un dispositiu robust i pensat per ésser
empleat en educació. Connecta als alumnes a internet i els hi dóna
accés a les aplicacions de Google Suite i en general a qualsevol
aplicació que funcioni en el navegador. També funciona amb Apps
d’Android. 
2. Amb aquest nou recurs a l’aula volem augmentar la participació
dels alumnes, fent que s’involucrin de forma activa en
l’aprenentatge i oferir-lis destreses que han arribat per quedar-se
en el món en el que vivim. 

3. De fet, l’adquisició de Chromebooks a l’entorn escolar ha
augmentat molt en els darrers cursos, per tant cada dia hi ha més
aplicacions educatives enfocades a ésser usades des d’aquests
dispositius.



PER QUÈ CHROMEBOOKS?

4.  A més, podem garantir un accés segur i supervisat (per la
coordinació TIC del centre) a la xarxa.
5. Altres dispositius són més susceptibles de tenir problemes tipus
virus, incompatibilitat de software, autonomia de la bateria, etc. 
6. Tenint tots els mateixos dispositius, el desenvolupament de les
sessions podrà ésser molt més fluid per no haver de resoldre
dubtes tècnics si els equips són diferents.

7. Un Chromebook és menys costós que un portàtil amb les
mateixes capacitats, té menys manteniment i proporciona accés a
totes les aplicacions que es duguin a terme a l’aula.



Què faran els alumnes
amb aquests dispositius?
Els alumnes crearan documents, fulles de càlculs,
presentacions, projectes i en general "productes
digitals". Podran fer-ho individualment o en
forma col·laborativa, ja que els documents poden
ser compartits entre els usuaris. 

A més, els alumnes completaran els treballs en
línia i després lliuraran als seus professors a
través de la plataforma de classes virtuals
Google Classroom (molts cursos a dia d'avui ja
l'estan emprant en el dia a dia de l'aula).



ALTRA INFORMACIÓ
D'INTERÈS

- La vida útil d'aquest aparell són 8 anys.
- Es tracta d'un projecte digital de centre aprovat en
claustre i per tant, formarà part de la nostra metodologia
com a centre (entre d'altres).



ALTRA INFORMACIÓ
D'INTERÈS
- Aquest projecte també sorgeix d'una necessitat PRIMORDIAL:
desenvolupar la COMPETÈNCIA DIGITAL. Des de conselleria se'ns
exigeix que tots els alumnes l'assoleixin. Sense cap dispositiu
electrònic disponible, aquesta no queda coberta. 
- Els i les alumn@s han d'aprendre a utilitzar eines per fer
documents, cercar informació vàlida per Internet, etc. És
important que sàpiguen utilitzar i crear amb tots els recursos
digitals que hi ha avui en dia. 
- A l'institut també s'han afegit a aquest projecte com a centre i
també empleen des del proper curs el Chromebook des de 1r
d'ESO 



 
 

 
 

 
 

PREGUNTES?
CLARIFICACIONS?
Moltes gràcies per la vostra atenció
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