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PROGRAMA TAC
El Programa TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) de l’IES
Port d’Alcúdia té com a objectiu principal impulsar l’ús pedagògic i didàctic de
la tecnologia a les aules. Aquest programa ha suposat també l’eliminació dels
llibres de text i un disminució de les despeses per a les famílies degut a la
reducció del cost del material didàctic.

PROCEDIMENT PER A LA COMPRA DE LA LLICÈNCIA GOOGLE
(Alumnes provinents CEIP Hort des Fassers):

1. Entrar a la pàgina shop.icono.cat (període de compra actiu des de dia

1/06/2021)

2. Introduir el codi promocional 07013590.

3. Elegir el producte Llicència Chrome Os per 41’14€.

4. Els accessoris, l'assegurança i l’aplicació de control parental Blocksi*

que apareixen a la web són opcionals per a cada comprador.

5. Seguir les instruccions per fer el pagament a través de la web.

6. Les llicències digitals es gestionaran des de l’IES Port d’Alcúdia a l’inici

del curs i es distribuiran entre els alumnes.

* Blocksi és una eina que permet establir filtratges a algunes webs pels dispositius
dels alumnes quan usen un chromebook o han iniciat sessió al navegador Chrome
OS amb el seu usuari i contrasenya. Es tracta d’una eina que l’IES Port d’Alcúdia
oferta com a opcional per a les famílies perquè puguin establir un control parental si
així ho consideren oportú. El claustre de professors ha considerat no establir aquesta
aplicació de forma obligatòria per poder fomentar entre els alumnes un dels
principals objectius de l’etapa d’ESO: “Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització
de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una
preparació bàsica i responsable en el camp de les tecnologies, especialment les de la
informació i la comunicació. Valorar la necessitat de fer un ús segur i responsable de les
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tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia identitat digital i respectant la dels
altres”.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la compra del chromebook us podeu dirigir al telèfons 971 379 088 o
971 377 457, al correu electrònic info@icono.cat o a l’adreça C/Bisbe Sastre núm.18 de Palma.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el Programa TAC de l’IES Port d’Alcúdia us podeu dirigir al telèfon
971 547 246 o al correu electrònic fserra@iesportdalcudia.org
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