INSTRUCCIONS LLIURAMENT DE DISPOSITIUS DIGITALS,
CONNEXIONS I/O MATERIAL DIDÀCTIC
Per poder millorar la tasca pedagògica de seguiment i d’acompanyament dels
alumnes, i poder realitzar els ensenyaments a distància i amb eines digitals, durant el
període d'escolarització no presencial, es fa necessari fer-vos arribar diverses eines i
materials, en funció del centre i de les competències digitals dels mateixos infants.
Actualment tenim un ventall variat de situacions escolars i per tant d'alumnes als que
és necessari fer arribar un, alguns o tots els materials següents:
1.
2.
3.
4.

Dispositius digitals propis dels centres
Dispositius de la Conselleria d'educació
Targetes SIM de dades, per a la connexió
Lliurament del material

1.- Dispositius digitals propis dels centres:
Cada centre haurà d'establir durant les dates en què s'estableixen per realitzar el
repartiment, el lliurament dels dispositius propis amb les condicions de cessió d'ús i de
responsabilitat i cura del material.
2.- Dispositius de la Conselleria d'educació
Quant a la compra de dispositius digitals i targetes SIM de connexió, la situació actual
fa complicada la compra de grans quantitats, ja que no hi ha estoc suficient, per la qual
cosa s’han pres les següents mesures:
● Iniciar el repartiment dels primers 1.200 dispositius que ja han arribat a Balears i
que ja s’han configurat. A mesura que vagin arribat la resta de dispositius,
s’aniran repartint als centres.
● La distribució i lliurament als centres educatius dels dispositius que ja han
arribat es realitzarà la propera setmana i s’iniciarà pels IES, CIFP, CEPA i es
continuarà amb els centres concertats que també tenen ESO i, finalment, es farà
el repartiment als CEIP (només per als alumnes de 5è i 6è). Per tant, la setmana
que ve es podran repartir tots els dels IES, CIFP, CEPA i alguns CC.
● Els dispositius són propietat de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i
s’han “enrolat” al domini ibsteam.es.

Els dispositius sols podran arrancar amb l’usuari i contrasenya que té cada
alumne del seu centre educatiu.
● Els centres a través dels Coordinadors TIC (si tenen domini propi i plataforma
educativa en funcionament) tenen configurades les polítiques d’usuari perquè
l’alumne tengui a la seva disposició totes les eines i aplicacions necessàries per
dur a terme l’activitat educativa.
● Els centres que no disposen de domini propi o de plataforma educativa poden a
través d’un formulari que ja s’ha enviat als Coordinadors TIC, sol·licitar a l’Equip
d’Impuls d’Aprenentatge Digital la posada en funcionament d’una plataforma
ajustada a les necessitats de cada centre.
● La configuració dels dispositius i la seva arribada als centres educatius varia
segons si:
a.- el centre té domini propi i l’alumnat té correu o
b.- si el centre i l’alumnat no en té.
Aquestes dades s'han obtingut a partir del formulari emplenat pel coordinador
TIC dels respectius centres.
●

3.- Targetes SIM de dades, per a la connexió
●

●

Per aconseguir connexions per als alumnes, la Conselleria ha comprat 1.255
targetes SIM i davant la manca d'estoc actualment, es compta amb la
col·laboració dels Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, alguns
ajuntaments i algunes ONG, que han facilitat la tasca.
Les targetes SIM no es posen directament als dispositius, però sí que es poden
inserir als mòbils i des dels mòbils donar connexió al dispositiu. La situació
actual, ha fet que no hi hagi prou mòdems USB disponibles al mercat i tot i que sí
que hi ha routers, la quantitat és insuficient. En aquells casos en què no es
compti amb cap mòbil amb capacitat per acollir la targeta, s’està treballant per
resoldre aquestes situacions, mitjançant la compra de més routers.

4.- Lliurament del material
Per a poder fer el lliurament dels materials a les famílies s’han tengut en compte
dues variables:
● D’una banda, aquelles famílies i alumnes, a les que realitzau propostes que
s’adapten a la seva competència digital i responsabilitat, i per tant heu valorat
més, dotar un tipus de material o un altre, i també preferiu fer el repartiment al
centre per poder veure i comentar amb les famílies algunes instruccions i
orientacions sobre el funcionament del dispositiu.
● D’altra banda, la segona variable que s’ha tengut en compte és la diferència
entre els municipis que tenen policia tutor i els que no en tenen. La majoria de
pobles tenen policia tutor, exceptuant Palma, Llucmajor i Sant Joan de Labritja,
això fa que el lliurament sigui diferent:
4.1.- Lliurament del materials als municipis amb policia tutor

En l’actual estat de l’alarma totes les forces de seguretat depenen directament
de l’Estat. Per aquest motiu, es va demanar permís al Govern Central per poder
fer el repartiment i, amb ajuda de Delegació de Govern, es va aconseguir signar
amb la Conselleria de Funció pública (de qui depenen els policies tutors) un
conveni per a que els policies tutors poguessin treballar, en la situació actual,
conjuntament amb les escoles i continuar la seva tasca d’acompanyament i
seguiment d’alumnat en risc.
Entenent que l’alumnat que no pot seguir les tasques sense els materials
esmentats estan en una clara situació de desavantatge i risc, la figura del policia
tutor està a la nostra disposició per ajudar-nos en el lliurament d'aquest
material.
Per tant:
1.- El policia tutor es posarà en contacte amb els directors/es dels centres per
coordinar el repartiment. Començaran per IES, CIFP, CEPA, després CC i
finalment CEIPs. Es calcula que aquesta primera setmana es cobriran els IES,
CIFP, CEPA i alguns CC.
2.- De la coordinació entre el policia tutor i la direcció, depenent de la l’extensió
del municipi, de la quantitat d’ordinadors (propis o de la Conselleria), de les
targetes SIM, altres materials a repartir i d’altres criteris aportats pels equips
directius (necessitats de contactar amb les famílies, famílies amb poca
competència digital...), es decidirà si el policia tutor fa el repartiment a domicili
dels alumnes o si es farà el repartiment als centres.
3.- Si el repartiment el fa el policia tutor a domicili, la policia rebrà els ordinadors
de Conselleria i les targetes SIM, i es coordinarà amb vosaltres si ha de repartir
ordinadors o materials propis.El policia podrà fer el repartiment els dies que
trobi convenient, ja que ell no té restriccions de mobilitat.
3.- Si el repartiment s’ha de fer als centres, s’haurà de lliurar dimarts 28 i/o
dijous 30 d’abril, perquè delegació de Govern ens dona permís aquests dies
perquè un dels tutors legals de l’alumne es desplaci al centre a recollir els
materials.
3.1.- La tria del dia a repartir dependrà de:
✔ Si els materials s' han de repartir dimarts o dijous. Si els
centres tenen domini i els alumnes tenen correu es farà el
repartiment dimarts. Els centres que no tenen domini, ni
correu, n'hem de crear un correu perquè l’alumne pugui
treballar, i per tant rebran juntament un usuari i
contrasenya, i els rebran per repartir dijous.
✔ Si la direcció del centre vol repartir els seus ordinadors i
altres materials, pot fer-ho el mateix dia. Si considera que
seran moltes famílies pot fer-ho durant els dos dies,
sempre coordinats amb el policia tutor.

3.2.- Per fer el lliurament als centres:
✔ Rebreu una capsa de guants i mascaretes.
✔ Rebreu una cridada o correu especificant el dia que podeu
fer el repartiment dels dispositius nous.
✔ Rebreu telefonada de l’empresa de distribució per acordar
hora d’arribada dels dispositius i targetes SIM.
✔ Haureu de telefonar a les famílies per donar-los cita prèvia
amb 10 minuts de diferència entre una i l’altra. Si són
moltes famílies habilitau espais diferents. Només pot venir
un tutor legal de l’alumne acreditat.
✔ A l’altre document s’explica com i amb quines mesures sanitàries
s’ha de fer aquest repartiment.
4.- Els CEIPs hauran d’esperar a la següent arribada de dispositius però si n’hi ha
que volen aprofitar aquests dies per repartir material didàctic, poden fer-ho
notificant-ho a la Direcció General al correu ibsteam@ibsteam.es, per poder
passar la informació a Delegació de Govern.
4.2.-Lliurament del materials als municipis sense policia tutor
1. El repartiment es farà des dels centres amb l’ajuda de policia local o
nacional (en el cas que no fos suficient, ajudaria Creu Roja), s’hauran de
lliurar dimarts 28 i/o dijous 30 d’abril, perquè delegació de Govern dona
permís aquests dies per a que un dels tutors legals de l’alumne es desplaci al
centre a recollir els materials i perquè gestioni els efectius policials destinats
als centres.
2. La tria del dia a repartir dependrà de:
i. Si els materials s' han de repartir dimarts o dijous. Si els centres
tenen domini i els alumnes tenen correu es farà el repartiment
dimarts. Els centres que no tenen domini, ni correu, n'hem de
crear un correu perquè l’alumne pugui treballar, i per tant rebran
juntament un usuari i contrasenya, i els rebran per repartir dijous.
ii. Si la direcció del centre vol repartir els seus ordinadors i altres
materials, pot fer-ho el mateix dia. Si considera que seran moltes
famílies pot fer-ho durant els dos dies, sempre coordinats amb el
policia tutor.
3. Per fer el lliurament als centres:
✔ Rebreu una capsa de guants i mascaretes.
✔ Rebreu una cridada o correu especificant el dia que podeu fer el
repartiment dels dispositius nous.
✔ Rebreu telefonada de l’empresa de distribució per acordar hora
d’arribada dels dispositius i targetes SIM.
✔ Haureu de telefonar a les famílies per donar-los cita prèvia amb 10
minuts de diferència entre una i l’altra. Si són moltes famílies habilitau
espais diferents. Només pot venir un tutor/ legal de l’alumne.

✔ A l’altre document s’explica com i amb quines mesures sanitàries s’ha de
fer aquest repartiment.
✔ Els CEIPs hauran d’esperar a la següent arribada de dispositius però si
n’hi ha que volen aprofitar aquests dies per repartir material didàctic,
poden fer-ho notificant-ho a la Direcció General al correu
ibsteam@ibsteam.es, per poder passar la informació a Delegació de
Govern.
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