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Montcada i Reixac, 12 de març de 2021  
 
Benvolgudes famílies,  
 
El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 té per objectiu contribuir al desenvolupament 
de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar 
en una societat immersa en constants canvis i transformacions. Per tal d’assolir aquest 
objectiu és necessari proporcionar els equipaments necessaris a l’alumnat.  
 
És per aquesta raó que el Departament d’Educació, sufragat amb Fons econòmics europeus, 
posa ordinadors a disposició de l’Institut Montserrat Miró i Vilà perquè els cedeixi a l’alumnat 
de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat fins al final de la seva escolarització al centre. Aquests ordinadors 
es començaran a distribuir la setmana vinent al centre educatiu. 
 
Aspectes a tenir en compte:  
 

1. Serà la vostra responsabilitat  assegurar-vos que es manté en bon estat i que se’n fa 
un ús correcte. 

2. En cas que l’alumnat no en faci un bon ús , el centre es reserva el dret de retirar el 
dispositiu. 

3. L’embalatge de l’ordinador NO es pot llençar.  L’heu de custodiar per: 
a. retornar en el moment de la devolució de l’aparell, o bé 
b. enviar l’aparell a reparar. 

4. Les famílies haureu de comprar una funda  per tal de protegir-lo.  
5. L’ordinador s’haurà de tornar  quan la Direcció del centre ho requereixi.  
6. La família s’haurà de fer càrrec de la reparació  (o restitució) de qualsevol   

desperfecte no derivat de l’ús normal de l’aparell.  
7. L’ordinador s’ha de portar sempre carregat de casa,  ja que l’institut no disposa   

d’infraestructura per fer-ho.  
8. El centre pot demanar al llarg del curs diversos pu nts de control  si així ho 

considera.  
9. Recordeu que no és el vostre ordinador en propietat , sinó que el centre el deixa en   

préstec.  

Per poder utilitzar-lo cal introduir l’usuari i la contrasenya que es proporcionarà el dia del 
lliurament. Un cop s’hagi entrat la primera vegada, caldrà canviar la contrasenya per alguna 
que sigui més fàcil recordar.  
 
Per tal de poder rebre el dispositiu, cal que entregueu abans del DIMECRES 17 DE MARÇ  
al/a la vostre/a tutor/a aquest mateix full degudament omplert i signat (part posterior).  
 
En cas que el centre no disposi d’aquest full no es  podrà lliurar el dispositiu, entenent 
que la família hi renuncia.  
 
Ben cordialment,  
 
 
L’equip directiu 
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A RETORNAR AL TUTOR/A (degudament omplert i signat una de les dues opcion s) 

 
 

 
Jo, ................................................................................. amb DNI ..................................................... i com a:  

Pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a menor d’edat (indicar nom de alumne/a menor edat) 

.................................................................................................. del grup ......................................   

Alumne/a major d’edat (indicar data de naixement) ........................................... del grup ......................  

AUTORITZO al/a la meu/va fill/a (o jo mateix/a) a recollir l’ordinador a l’Institut Montserrat Miró i Vilà i 

me’n faig responsable. Resto assabentat/da de la informació al respecte. 

Signatura: Data: 

 
 

 
Jo, ............................................................................... amb DNI ..................................................... i com a:  

Pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a menor d’edat (indicar nom de alumne/a menor edat) 

.................................................................................................... del grup ...................................... 

Alumne/a major d’edat (indicar data de naixement) ........................................... del grup ......................  

RENUNCIO al dispositiu que el Departament d’Educació m’ofereix. Resto assabentat/da de la informació 

al respecte.   

Signatura: Data: 

 

 


