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Benvolguda directora, benvolgut director,
Tal com us vam informar, en la carta remesa dissabte passat 4 d’abril, la Generalitat
Valenciana, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
ha aconseguit adquirir 4.000 tauletes més que portaran incorporades les seues corresponents
targetes SIM de línia de dades d’alta capacitat (40 GB mensuals) per a facilitar el treball amb
l’alumnat de les famílies amb menys recursos per a l’alumnat d’Educació Primària de tots els
col·legis públics i concertats que tenen un índex socioeconòmic i cultural més baix (ISEC 1 i
2), així com per a l’alumnat dels col·legis concertats de Secundària i Batxillerat amb aquests
nivells d’ISEC.
Com a criteri general, es considera que en l’assignació d’aquestes tauletes s’hauria de
prioritzar l’alumnat que està cursant 5é i 6é d’Educació Primària. En qualsevol cas, cada
centre, en funció del nombre de tauletes que té assignades, ha de seleccionar l’alumnat que
considere que més les pot necessitar i que millor ús pot fer d’aquestes, independentment del
curs d’Educació Primària en el qual es trobe.
En el cas dels col·legis concertats de Secundària i Batxillerat es considera que en l’assignació
d’aquestes tauletes s’hauria de prioritzar l’alumnat de Batxillerat i de Formació Professional
de grau mitjà i superior. En qualsevol cas, considerem que cada centre, en funció del nombre
de tauletes que té assignades, ha de seleccionar l’alumnat que considere que més les pot
necessitar i que millor ús pot fer d’aquestes, independentment de l’etapa educativa que
estiguen cursant.
La distribució d’aquestes tauletes es realitzarà per part de Telefónica a cada un dels domicilis
de l’alumnat seleccionat. L’alumnat rebrà al seu domicili la tauleta assignada, en qualitat de
préstec, mentre dure la suspensió de l’activitat educativa presencial i haurà de retornar-la al
centre en el moment en el qual es reprenga l’activitat educativa presencial, i, en qualsevol cas,
abans que finalitze el curs.
Per a poder dur a terme aquesta distribució de la manera més àgil que siga possible, s’ha creat
un tràmit específic en l’Oficina Virtual per als centres educatius d’“Assignació especial
d’equipament per a labors educatives a causa de la COVID-19-Tauletes”. Ací estarà indicat el
nombre total de tauletes assignades al vostre centre.
Necessitem que ens indiqueu:
- El NIA de l’alumnat destinatari de la tauleta.
- Les dades de domicili, codi postal i localitat (on l’empresa transportista lliurarà l’equip).
- Telèfons de contacte (són els que consten en ITACA). El denominat “telèfon 1” en la fitxa
de l’alumne serà el de contacte, per la qual cosa és molt important que aquests es verifiquen
prèviament i s’actualitzen abans d’introduir el NIA), ja que si són incorrectes el dispositiu no
arribarà a l’alumnat.
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Atés que la distribució de les tauletes als domicilis de l’alumnat seleccionat es realitzarà la
setmana que ve us demanem que incorporeu les dades indicades de tot l’alumnat entre el
dijous 9 d’abril a les 9 hores i el divendres 10 d’abril a les 13 hores.
Una vegada que tingueu seleccionat l’alumnat al qual se’ls lliuraran aquestes tauletes, seria
important que comuniqueu a les famílies que les rebran i l’ús i cura que han de fer d’aquestes.
Gràcies de nou pel vostre treball i implicació.
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