Annex XX
Pla de contingència digital
Centre
CEPA Son Canals
Codi de centre
07006998
1. Organització del centre
1.1. Entorn digital
GSuite Google, Tenant Microsoft o altre
Entorn Elegit
Moodle

Responsable de la consola

Curs/Etapa
Tots

Coordinadora TIC i cap d’estudis

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
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

Coordinadora TIC
inicialnomllinatge@cepasoncanals.cat
Principi de curs
Coordinadora TIC
[X] Sí
[ ] No
nomllinatgecurs@aula.cepasoncanals.cat
---inici (presentació) curs

contrasenya)

Responsable entrega credencials
1.3. Aules digitals
Curs/Etapa
Totes
1.4. Activació GestIB famílies
Responsable de l’activació
Moment
Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB

Caps d’estudis
Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…)
Un espai Moodle per a cada una de les
matèries/mòduls de tots els cursos
Secretària
A partir de l’inici del curs

activat)

2. Formació
2.1. Claustre
Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn

0

(GSuite, Tenant, Moodle…)

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021)
Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació.

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

[ ] Sí
0

[X] No

20

2.3. Alumnat
2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital
bàsica
Concepte
Responsable
Moment en què es farà
Entrada aula virtual
Caps d’estudis/tutors
Presentació del curs
Eines de comunicació
Tutors
Presentació del curs
Organització digital
Tutors/professors
Inici del curs
Ús i funcionament de l’aula
Professors
Principi del curs
virtual
2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació
Concepte
Responsable
Moment en què es farà
Com fer les tasques a l’aula Tutor/professors
Principi del curs (4 primeres
virtual
setmanes)
Com trametre tasques
Tutor/professors
Principi del curs
Fer exàmens telemàtics
Tutor/professors
Principi del curs
Qualificacions
Tutor/professors
Principi del curs
Altres
Coordinadora TIC
Principi del curs (4 primeres
setmanes)

2.4. Famílies
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència
digital
Concepte
Responsable
Moment en què es farà
-

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

[ ] Dispositius del centre un per alumne
[ ] Dispositius del centre carretons compartits
[X] Les famílies compren/aporten el dispositiu
Ordinador personal o dispositiu mòbil

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius
Responsable detecció alumnat amb
Tutor/a
problemes econòmics
Nombre d’alumnes sense dispositiu
Només amb telèfon intel·ligent: aprox. 14
Nombre d’alumnes sense connexió
Aprox. 1-2
Responsable gestió préstec dispositius
Equip directiu
Preparar un llistat nominal d’aquests alumnes.

3.2. Inventari
Responsable inventari recursos digitals

Coordinadora TIC

