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Estimades famílies,
La present circular pretén transmetre-vos informació referent al projecte d'innovació pedagògica
que el Centre pretén dur endavant el proper curs escolar a l'aula dels vostres fills i filles.
Al llarg del tercer trimestre s'han realitzat reunions informatives en diferents grups del Centre a les
que tal volta no hageu pogut assistir. Per aquest motiu m'adreçe a vosaltres perquè disposeu de
tota la informació abans que comence el proper curs escolar i pugueu realitzar totes les consultes
que desitgeu.
Aquest projecte d'innovació pedagògica es fonamenta en metodologies actives i en la introducció
de noves formes d'aprenentatge dins del recent marc educatiu. Concretament parlem de treball
per projectes, estructures de treball cooperatives, aprenentatge basat en problemes, ... que els
últims decrets i ordres dins del marc educatiu ministerial i autonòmic contemplen de manera
explícita. Totes estes metodologies avalen el Projecte Educatiu del nostre Centre que es basa, a
més, en el model de persona que de manera consensuada volem aconseguir.
Dins d'aquest projecte hem optat per la inclusió d'un dispositiu electrònic a l'aula, l'iPad, que facilite
el desenvolupament metodològic i que permeta la realització d'activitats creatives, la possibilitat
d'interacció i l'ampliació del ventall de formes d'avaluació. És a dir, una ferramenta amb la que
pugem dotar als nostres alumnes de les competències digitals, socials i interpersonals
necessàries en el món actual.
Per a poder dur aquesta iniciativa endavant el Centre ha dut a terme una inversió significativa per
a l'adequació de les instal·lacions i la dotació de les infraestructures necessàries (nova instal·lació
per a la connectivitat en volum d'aparells electrònics en xarxa, interna i amb possibilitat de
connexió a Internet, l'habilitació d'un espai per al emplaçament dels aparells d'entrada i distribució
de connectivitat, la contractació d'una línia d'alta velocitat dedicada, ...).
D'altra banda, s'ha invertit en la formació de l'equip docent per part de professionals capdavanters
en l'assessorament a institucions educatives en la implantació de Tecnologies de la Informació i
Comunicació, TICs. Aquesta formació tindrà una continuïtat al llarg del procés d’implantació en
forma d'acompanyament i assessorament als nostres docents per part d'una empresa avalada per
la seua experiència a nivell internacional com és Apple Educación. Cal remarcar que aquest és un
dels aspectes pels quals nosaltres com a Centre i la Fundació de Col·legis Diocesans San Vicent
Màrtir, a la que pertanyem, hem optat per aquesta empresa en concret i no per altres fabricants de
dispositius.
A més, tenim la sort que el responsable de la divisió educativa de Apple Educación que ha estat
en persona al front de la implantació i formació dels nostres docents està molt vinculat al Centre ja
que és pare de dos alumnes. En aquest sentit, estem segurs que hem rebut el millor

assessorament possible, no sols per la garantia que ens dóna l'empresa sinó per la implicació del
propi responsable.
Informar-vos també que a l'inici del proper curs marcarem dates per a realitzar diverses sessions
formatives amb vosaltres perquè conegueu com fer un bon ús dels dispositius i quina és la política
educativa del Centre en la utilització dels iPad. Voldria avançar-vos que els iPad seran una
ferramenta més i no s'utilitzarà per a tot ni ocuparà tot el temps de l'activitat de l'aula ja que
seguirem utilitzant de forma equilibrada altres suports com llibres, llibretes, ...
Vos anime que passeu per la secretaria del Centre per recollir la informació més concreta del tipus
de dispositiu i formes de pagament, plans d'ajuda a les famílies que ho necessiten, etc. No dubteu
en posar-vos en contacte amb mi o amb qualsevol membre de l'Equip Directiu si necessiteu
informació adient.
Permitiu-me que us agraïsca una vegada més la confiança dipositada en el Centre per a la
formació dels vostres fills. Teniu per segur que sempre apostarem per la millor opció que estiga al
nostre abast.
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