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Una de les pissarres digitals, instal·lada a El Mirador

El nou curs comença a Castellar amb la instal·lació de pissarres
digitals interactives a diferents equipaments

Dimecres 15 de setembre de 2010

En total, s’han instal·lat 6 pissarres digitals a El Mirador, l’Escola d’Adults i
l’Escola de Música

Castellar del Vallès ha iniciat el curs 2010-2011 amb la instal·lació de sis pissarres
digitals interactives que s’han ubicat a diferents equipaments municipals. Així,
mantenint l’aposta que el consistori fa per les noves tecnologies, l’Escola d’Adults,
l’Escola de Música i El Mirador Centre de Coneixement disposen d’aquests aparells
des del mes de setembre amb l’objectiu de millorar les tasques diàries de les aules.

Es tracta d’un sistema tecnològic integrat per un ordinador amb connexió a Internet
i un projector que permet projectar a la pissarra continguts digitals en un format
idoni per a la visualització en grup i que és compatible amb els sistemes operatius
Windows (XP, Vista), Linux i Mac. Les pissarres, que són tàctils i permeten actuar
directament sobre la superfície de projecció, permetran al professorat fer classes
més dinàmiques, amb suports visuals, cercar continguts a l’instant, així com
fomentar noves formes de participació de l’alumnat.

Fins al moment, s’han instal·lat tres aparells fixes a les aules d’informàtica de El
Mirador, un a l’Escola d’Adults, un a l’Escola de Música, i un altre de mòbil també
a El Mirador Centre de Coneixement.

El Mirador
Pl. d'El Mirador, s/n
Escola Municipal de Música Torre Balada
C. de Caldes, 56
Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores
C. dels Pedrissos, 9, Local
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