Projecte d’Emprenedoria
REVOLUCIÓ INFORMÀTICA A
L’INSTITUT FEDERICA
MONTSENY
RevIF

RevIF

Treball realitzat per:
Alumnes d’Emprenedoria de 3r A, 3r B i 3r C

ESTEM ELABORANT UN PROJECTE D’EMPRENEDORIA SOCIAL CONSISTENT
EN DOTAR UNA AULA DE CLASSE AMB EQUIPS INFORMÀTICS, EN BASE A UN
SERVIDOR CENTRAL I UN PAQUET DE TERMINALS LLEUGERS BASATS EN LA
UTILITZACIÓ DE RASPBERRIES PI
El nostre Projecte proposa incrementar els recursos informàtics del centre per millorar el
nostre aprenentatge i les competències digitals. A partir de l’anàlisi de les diferents opcions,
hem valorat més adient la utilització de les Raspberries Pi, per les seves característiques i
beneficis, així com les oportunitats que el seu muntatge ofereix per portar a terme el nostre
procés d’aprenentatge per poder utilitzar les noves tecnologies el dia a dia.
La Raspberry Pi, és un ordinador de petita mida que es connecta a una pantalla i un teclat. L’ús
d’aquest recurs en el muntatge d’una aula d’informàtica comporta diversos beneficis, i és més
econòmic que els ordinadors convencionals.
Volem impulsar aquesta iniciativa mitjançant una experiència pilot que, dins dels programes
curriculars del curs 2014-15, en la matèria d’Emprenedoria de 3r d’ESO i del taller de
manteniment de 3rC i 4rtC d’ESO per realitzar la instal·lació dels aparells, permeti dotar una
aula amb equips informàtics, i si és possible continuar aquesta experiència en més aules pel
nostre Centre. Nosaltres estem iniciant aquest projecte dins de l’assignatura
d’Emprenedoria i liderem el projecte, però volem que sigui un projecte de tot l’Institut.

El principal repte ara és la consecució de recursos econòmics o materials per dotar aquesta
aula. El nostre treball l’orientem a la realització d’actuacions que permetin aconseguir aquests
recursos. Al llarg del curs hem fet manualitats, i venda de productes per aconseguir diners.
Es per això que us ho expliquem i demanem la vostra col·laboració en:
Estarem molt agraïts si ens poguessin posar en contacte amb persones o amb empreses
que ens pugui facilitar Monitors normals (o HDMI), i/o teclats i ratolins. Són els materials més
cars de tota la instal·lació i en necessitem 13.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Atentament,
Els estudiants de 3r d’Emprendoria de l’Institut Federica Montseny de Badia del Vallès
Dades de contacte:
Professora d’Emprenedoria: Carme Lloreta, correu: clloreta@xtec.cat
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