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Benvolguda directora, Benvolgut director:
El Ministeri d’Educació i Formació Professional distribuirà a les diferents comunitats
autònomes 20.000 línies de dades d’alta capacitat per a l’alumnat de Batxillerat i Formació
Professional de les famílies amb menys recursos. D’aquesta quantitat li corresponen a la
Comunitat Valenciana 2.700 línies de dades (targetes SIM per a utilitzar en els dispositius).
Atés que aquesta quantitat resulta insuficient per a poder atendre l’alumnat assenyalat, des de
Presidència de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació, s’han adquirit 10.000 tauletes tàctils que portaran incorporades
les seues corresponents targetes SIM de línia de dades d’alta capacitat (40 GB mensuals), les
2.700 que facilita el Ministeri i les 7.300 que ha adquirit la Generalitat Valenciana, per a
distribuir entre l’alumnat dels instituts d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.
Atesa la xifra de tauletes tàctils de què disposem en aquests moments, s’ha prioritzat
l’alumnat de Batxillerat i de Formació Professional, fonamentalment els que finalitzen
enguany els seus estudis i accedeixen a una titulació, bé per a prosseguir estudis universitaris
o per a accedir al mercat laboral.
D’altra banda, us enviarem un ordinador portàtil a cada centre, preferentment per a l’ús de la
direcció. En tot cas, podeu determinar que se li assigne a una altra professora o professor del
centre en funció de les tasques que haja de desenvolupar mentre dure la suspensió de
l’activitat educativa presencial. Per a això, s’ha creat un tràmit específic en l’Oficina Virtual
per als centres educatius “d’assignació especial d’equipament per a tasques educatives a causa
de la COVID-19”, on ens heu d’indicar la informació següent:
-DNI, nom i cognoms i adreça particular del director o directora o del professor o professora,
domicili d’entrega, així com el telèfon mòbil de contacte a què se li ha d’entregar l’ordinador
portàtil.
Atés que la distribució dels ordinadors portàtils s’iniciarà la setmana que ve, us demanem que
incorporeu les dades indicades entre el dilluns 6 d’abril a les 9 h i el dimarts 7 d’abril a les 13
h.
Us agraïm una vegada més la vostra magnífica col·laboració, gràcies a la qual estem intentant
resoldre els diferents problemes que ens trobem en aquesta complexa situació.
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