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Editorial

Projecte 1x1. 
Objectius  del projecte:

• Convertir  l’ordinador  en  l’eina  personal  de 
treball dels alumnes 

• Proporcionar la gratuïtat del llibre de text a 
Catalunya basada en la utilització del format 
digital  i  el  model  1:1  (1  alumne  -  1 
ordinador) .

• Subministrar  la  base  per  a  l’educació  dels 
alumnes en la “vida en un món connectat”

Requisits per a participar-hi:

• Cada aula ha de comptar amb un projector i 
ordinador.

• Connexió a internet sense cable, és a dir per 
mitjà de wi-fi amb control de seguretat, que 
permet instal·lació d'una connexió simultània 
als ordinadors dels alumnes, que tenen una 
banda ampla.

• Una  pissara  electrònica  connectada  a 
l'ordinador, wi-fi a

En  què consisteix?

• Consisteix  en  utilitzar  els  llibres  digitals 
almenys a dues assignatures per dia.

• Els alumnes faran servir l'ordinador per fer 
exercicis i la teoria de classe.

• Es  substitueixen  els  llibres  tradicionals  per 
llibres  de  text  digitals  i  continguts  digitals 
accessibles per internet.

Modalitats de desplegament:

• Modalitat de llibre digital i model 1x1 des del 
primer any.

• Modalitat de coexistència llibre digital- llibre 
en paper.

Projecte al nostre IES:

Els alumnes de 1r curs i de 2n curs tindran un ordinador 
netbook per a cadascun. Pagat la meitat per ells i l'altra 
meitat  per la Generalitat  de Catalunya.  Cada alumne es 
responsable del seu ordinador.

Les  aules  s'hauran  d'adaptar,  posa-t'hi  més  endolls, 
projector, pantalla, xarxa wi-fi a totes les classes.

Llibre digital:

El llibre digital  és la versió  digital i  electrònica del  llibre 
convencional  en  paper.  Alhora  també  s’anomena  llibre 
digital  al  dispositiu  que  permet  llegir  aquests  llibres. 
Aquests  dispositius,  també anomenats  e-books  llegeixen 
els formats de llibre digital. Podeu veure un exemple de 
lector electrònic a la fotografia.

Aquests  dispositius  permeten  una  sèrie  d’avantatges  el 
llibre convencional:

Emmagatzematge:  Els  e-books  permeten  portar  varis 
llibres  en  el  mateix  dispositiu.  D’aquesta  no  tens  que 
carregar amb molts llibres alhora.
Anotacions: En tot moment et permet posar anotacions a 
les pàgines i subratllar-les.
Punt  de pàgina:  Quan  tanques el  e-book  ja  se’t  queda 
memoritzat la pàgina on estaves.
Mida de lletra:  Pots configurar la mida de lletra que tu 
desitgis.

Problemes:

Un dels problemes és on guardar els ordinadors, si 
es peten, la connexió a internet...

La finalitat és substituir el llibre, però no la llibreta.

Projecte 1x1 i estadística:
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