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Més de 24.000 alumnes de cinquè i sisè de primària de les Illes iniciaran el proper curs
les classes amb un miniportàtil d’ús individual dins l’aula
Darrera actualització: 08/03/2010
El president del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, i el conseller d’Educació i
Cultura, Bartomeu Llinàs, han presentant avui el Pla XArxipèlag 2.0. El projecte que
impulsa l’Executiu autonòmic, a través de la Direcció General d’Universitat i
Modernització Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura, té l’objectiu de fer
efectius d’una banda, els compromisos reflectits al projecte Escuela 2.0 del Govern
central.
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D’altra banda, i més important, el pla de modernització educativa vol afavorir un canvi
radical de model educatiu de la comunitat autònoma, mitjançant la implantació de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a les escoles i instituts de les Illes.
Aquestes dues accions es concreten en el pla XArxipèlag 2.0 de la comunitat autònoma i
que respon al compromís del Govern de les Illes Balears de millorar la formació, i de fer-ho
des de la base. D’aquesta manera, en paraules del president Antich, s’inicia el camí d’una
transformació important i necessària, cap a un nou model educatiu a les Illes Balears.
Per assolir aquests objectius i desenvolupar el pla XArxipèlag, el Govern de les Illes compta
a hores d’ara amb més de 29 milions d’euros (27 milions del desplegament estatutari i 2,4
milions d’euros més, derivats del conveni signat amb el Ministeri d’Educació per donar
compliment al projecte Escuela 2.0).
El pla preveu inicialment tres fases d’implantació, amb actuacions que abasten 4 àmbits
d’aplicació principals:
- Dotació d’equipament a l’alumnat i als centres
- Connectivitat
- Formació del professorat
- Desenvolupament de continguts educatius digitals
En aquest moment, la Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa es troba
immersa en els treballs relatius a la primera fase d’implantació, que té fixat el termini
d’execució el setembre de 2010.
<b>Més informació al dossier adjunt</b>
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