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SNAPPET CURSO 2020-21 

CEIP PLURILINGÜE BARRIÉ DE LA MAZA 

  
Introdución 
 
Despois da experiencia piloto 
realizada no curso 2019-20 no noso 
centro hai profesorado que considera 
que Snappet pode supoñer unha 
ferramenta moi potente de cara a 
formación do noso alumnado. 
Ademais, a nova situación dada pola 
COVID-19 implica que a adquisición de 
medidas que dean solución a posibles 
novos encerros fagan de Snappet 
unha boa alternativa. Esta posibilitaría 
realizar un control do traballo do 
alumnado moi minucioso e estruturado. 
 

Que é Snappet? 
 
É unha plataforma que permite traballar as materias de Lingua Castelá, Lingua Galega, 
Matemáticas e Lingua Inglesa a través de tabletas que nos facilitan en préstamo para o 
centro. Ademais o alumnado pode acceder dende a casa cun ordenador, tableta ou 
móbil se o tivese e así seguir traballando nos mesmos contidos dixitais que teñen nas 
tabletas que usarán no centro. 

 Para afondar máis en que consiste visita este enlace 

 Tamén podedes ver este vídeo 

 Ou ver tamén ver esta presentación 
 

Que cursos traballarán con Snappet 
 
Este curso lectivo a proposta de traballo de Snappet é para o seguintes cursos: 

 3ºA de EP con 22 membros do alumnado. 

 3ºB de EP con 22 membros do alumnado. 

 6ºA de EP con 19 membros do alumnado. 

 6ºB de EP con 19 membros do alumnado. 
 

o Total alumnado que usará as tabletas: 82. 
 

Canto custa? 
 
O prezo deste sistema é de 50€ por neno ou nena. O que se paga é unha licencia por 
curso escolar. Implica a cesión de todos os materiais, das tabletas e mesas de carga para  

https://es.snappet.org/descubre-snappet/en-que-consiste-snappet/
https://www.youtube.com/watch?v=EyScp9uwL4c&feature=youtu.be
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbarriemaza/system/files/Presentacio%CC%81n%20Snappet%20para%20reunio%CC%81n%20con%20familias.pdf
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o centro, así como tamén a formación do profesorado. Ademais, teremos mantemento 
e substitución sen custo das tabletas que se estraguen. As tabletas serán compartidas e 
non se poden levar para a casa.  
 

Como o pagan as familias? 
 
De aceptarse a proposta, as familias realizarán o pago a través da ANPA do noso centro 
que será ademais a encargada de facer o ingreso a SNAPPET.   

 

Protocolo desinfección 
 
As tabletas son compartidas por cada dúas aulas, por este motivo serán desinfectadas 
despois do seu uso. Artellarase un protocolo para garantir a realización correcta deste 
proceso. 
 

Como se conecta dende a casa? 
 
Facilitaremos un usuario e contrasinal a toda alumna e alumno para poder acceder a 
Snappet dende a casa. Poderán facelo dende calquera dispositivo tecnolóxico con 
acceso a internet: tablet, teléfono móbil, PC.  
Na web do centro dispoñen dende o ano pasado dun enlace para poder acceder de xeito 
rápido. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Tedes dúbidas? 
 
Se tes preguntas tentaremos resolvelas na reunión, se non podes asistir non dubidedes 
en contactar co centro educativo podes facelo a través do teléfono do centro educativo 
881 866 918 e preguntar polo Coordinador TIC que tratará de resolvelas. Tamén 
podedes enviar un correo electrónico a ceip.barrie.maza@edu.xunta.es  coas vosas 
preguntas e un teléfono de contacto ao que chamaremos para darlle resposta. 

                              

Icona de acceso a 
Snappet na web 

do centro           

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbarriemaza/
mailto:ceip.barrie.maza@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbarriemaza/

