
Informació relativa a les dotacions del programa eduCAT 2.0 durant els 
cursos 2011-12 i 2012-13.

Centres públics de secundària que el curs 2010-11 ja participen en el projecte 
1x1

• Ja s’ha iniciat  el procés d’adequació de les aules de cara a la connectivitat. Les 
empreses  que  duen  a  terme  l’adequació  contactaran  amb  els  centres  per  tal 
d’acordar la data. Aquest procés es durà a terme entre els mesos de juny a octubre, 
agost exclòs

• Els centres han rebut un escrit per correu electrònic demanant-los que abans del 
dia 23-6 decideixin si volen seguir desenvolupant el projecte 1x1 i en cas afirmatiu 
que triïn, per als alumnes que el curs vinent cursaran 1r. d’ESO, una de les dues 
opcions següents:

a) Continuar amb el projecte 1x1 de la mateixa forma que els anys anteriors
b) Rebre una assignació equivalent a la inversió prevista per l’1x1 per comprar 

equipament i continguts TIC que quedarà propietat del centre.

El  resultat  de  la  seva decisió  l’han  de comunicar  al  Departament  a través d’un 
formulari web.

• Abans  de  finalitzar  el  mes  de  juny  rebran  la  informació  de  les  assignacions 
econòmiques per  als  diferents  conceptes,  així  com instruccions  per  imprimir  les 
cartes de pagament personalitzades que permetran que les famílies encarreguin els 
ordinadors.

• Durant el mes de setembre o com a molt tard el mes d’octubre és previst que els 
centres rebin la resta d’assignacions per:

- pagament dels ordinadors d’alumnes (la part corresponent a l’Administració), de 
professorat i de contingència, 

- adequació elèctrica de les aules,
- compra de pissarres digitals
- compra de continguts digitals
- contractació d’un entorn virtual d’aprenentatge.

En el cas dels centres que hagin optat per la modalitat b, l’import total corresponent 
als alumnes de 1r el destinaran a la compra d’equipaments TIC que podran escollir 
d’una  llista  tancada  d’equipaments  homologats.  També  podran  destinar-lo  a  la 
compra de continguts TIC i programari.

Centres públics de secundària que no participen en el projecte 1x1

Rebran dotacions de PDI, en funció del nombre d’aules de 1r. i 2n. d’ESO de cadascun 
d’ells. Es procurarà que no calgui repartir la distribució entre els dos propers cursos, 
sinó que la totalitat dels centres pugui rebre les PDI al llarg del curs 2011-2012

Una  dotació  de  PDI  inclourà  la  pissarra  pròpiament  dita,  el  canó  de  projecció  i 
l’ordinador que comanda la pissarra. 



Centres públics de primària

Al llarg dels cursos 2011-12 i 2012-13 rebran dotacions de PDI i d’ordinadors que es 
destinaran al cicle superior. En acabar els dos anys, cada centre haurà rebut una PDI 
per  cada  línia  i  també  un  nombre  d’ordinadors  que  estarà  en  funció  del  nombre 
d’alumnes de cicle superior. La mitjana serà de 20 ordinadors per centre. A data d’avui 
no  està  decidit  com  es  repartirà  aquesta  distribució  d’equipaments  entre  els  dos 
cursos.

Centres concertats que el curs 2010-11 participen en el projecte 1x1

• Els centres han rebut un escrit per correu electrònic demanant-los que abans del 
dia 23-6 decideixin si volen seguir desenvolupant el projecte 1x1. El resultat de la 
seva decisió l’han de comunicar al Departament a través d’un formulari web.

• Abans  de  finalitzar  el  mes  de  juny  rebran  la  informació  de  les  assignacions 
econòmiques per  als  diferents  conceptes,  així  com instruccions  per  imprimir  les 
cartes de pagament personalitzades que permetran que les famílies encarreguin els 
ordinadors.

Centres amb línies de primària concertades

• Al  llarg  dels  cursos  2011-12  i  2012-13  rebran  dotacions  d’ordinadors  que  es 
destinaran al cicle superior. En acabar els dos anys, cada centre haurà un nombre 
d’ordinadors  que  estarà  en  funció  del  nombre  d’alumnes  de  cicle  superior.  La 
mitjana serà de 20 ordinadors per centre. A data d’avui  no està decidit  com es 
repartirà aquesta distribució d’equipaments entre els dos cursos.

• El Departament establirà acords amb les empreses subministradores de PDI per tal 
que els  centres concertats puguin  adquirir  les pissarres a un preu que no sigui 
superior al de les que adquireixi el Departament.

Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement

Barcelona, 9 de juny de 2011


	Centres públics de secundària que el curs 2010-11 ja participen en el projecte 1x1
	Centres públics de secundària que no participen en el projecte 1x1
	Centres públics de primària
	Centres concertats que el curs 2010-11 participen en el projecte 1x1
	Centres amb línies de primària concertades

