
Annex 4

PLA DE CONTINGÈNCIA DIGITAL

Centre IES SANT AGUSTÍ

Codi de centre 07008867

1. Organització del centre

1.1. Entorn digital
GSuite Google, Tenant Microsoft o altre

Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) Curs/Etapa

Google GSuite ESO i Batxillerat

Responsable de la consola Maria Cristina Herreros Fernández

Si encara no està activat

Responsable contactar amb
IBSTEAM i activar

En cas d’ensenyament semipresencial o a distància es recomanarà al professorat fer les
classes de manera telemàtica.

1.2. Usuaris

1.2.a. Usuaris professors

Responsable creació usuaris Maria Cristina Herreros Fernández

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx) inicialnomllinatge@iessantagusti.es

Moment entrega credencials 1a setmana de setembre

1.2.b. Usuaris alumnes

Responsable creació usuaris Maria Cristina Herreros Fernández

Subdomini específic alumnes [  ] Sí                 [ x ] No

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx) al.+1a síl·laba nom + la 1a síl·laba de cada



llinatge@iessantagusti.es
Exemple: Pere Marí Bonet;
al.pemabo@iessantagusti.es

Recollida autorització menors 14 anys Administratives

Moment entrega credencials (usuari i
contrasenya)

1a setmana d’activitats lectives

Responsable entrega credencials Tutors / tutores

1.3. Aules digitals

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…)

ESO i Batxillerat Google Classroom

1.4. Activació GestIB famílies

Responsable de l’activació Administració

Moment En sol·licitar-ho

Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB
activat)

90 %

2. Formació

2.1. Claustre

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn
(GSuite, Tenant, Moodle…)

35-40 persones

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021)

2.2. Equip directiu/coordinador TIC
Necessitat de formació en administració de consola [ x ] Sí    [   ] No

Nombre de les persones que faran la formació 4 persones

mailto:llinatge@iessantagusti.es


2.3. Alumnat

2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència
digital bàsica per a l’alumnat de 1r d’ESO

Concepte Responsable Moment en què es farà

- Accés i gestió del compte
personal.

Professorat taller 1r trimestre

- Gestió del correu
electrònic.

Professorat taller 1r trimestre

- Introducció al google
classroom.

Professorat taller 1r trimestre

- Gestionar la informació en
el Drive.

Professorat taller 1r trimestre

- Google Meet. Professorat taller 1r trimestre

Tots els grups de 1r d’ESO tendran una hora setmanal a l’aula d’informàtica per treballar la
competència digital.

Si es detecta algun/a alumne/a en altres nivells que té dificultats amb les competències
digitals bàsiques el professorat l’ajudarà en el que calgui.

D’altra banda, s’ha d’evitar l’ús de comptes de correu personals, de sistemes de missatgeria
personal (Whatsapp, Telegram, etc.) i la comunicació amb l’alumnat a través de xarxes
socials pròpies.

2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació per a 1r i 2n d’ESO

Concepte Responsable Moment en què es farà

Treballar documents senzills
amb Google Docs.

Departament de
Matemàtiques i
Departament de Llengua
castellana

1r trimestre

Organització de la
informació en carpetes i
subcarpetes en Drive.

Departament de
Matemàtiques

1r trimestre

Ús de navegadors i
cercadors

Departament de Llengües
estrangeres

1r trimestre

Ús de correctors ortogràfics Departaments de llengües 2n trimestre

Conversió de fitxers a pdf Departament de Llengua 2n trimestre



castellana

Presentacions senzilles Departament de Ciències
Socials

2n trimestre

Gravacions senzilles de
vídeo i àudio

Departament de Llengua
catalana

3r trimestre

Ús memòria USB i treballar
amb Writer.

Departaments 3r trimestre

2.4. Famílies

Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència
digital

Concepte Responsable Moment en què es farà

Accés als videotutorials del
Gestib

Equip directiu Inici de curs

Videotutorials sobre l’ús del
Classroom

Equip directiu Inici de curs

Col·laboració de l’AMIPA en
un curs de formació

AMIPA 1r trimestre

3. Dispositius i connectivitat
3.1. Dispositiu per l’alumnat

Curs/Etapa ESO, batxillerat i FPB.

Dispositiu per l’alumnat No es disposa de dispositius portàtils al centre.
L’alumnat d’ESO i batxillerat utilitza dos aules
d’informàtica amb aproximadament 16 pc. L’alumnat de
FPB Informàtica usa una aula d’informàtica-taller amb 15
PC.

Tipus de dispositiu PC

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius
Responsable detecció alumnat amb
problemes econòmics

Orientació - equip directiu

Nombre d’alumnes que han demanat
dispositius durant el curs 2020/21

7



Nombre d’alumnes sense connexió que han
demanat targetes durant el curs 2020/21

6

Responsable gestió préstec dispositius Coordinació TIC

3.2. Inventari

Responsable inventari recursos digitals Coordinació TIC


