
MODELO DE INSTRUCCIÓNS

Debido a situación actual causada pola crise sanitaria da covid-19, a Xunta de Galicia ten en marcha o Plan
de Ensino Virtual ante a Covid-19. No marco deste Plan pon a disposición das familias que o precisen,
segundo a valoración dos centros  educativos para cubrir  a  fenda dixital,  dispositivos que contarán con
conexión a Internet gratuíta co fin que todos os/as alumnos/as poidan continuar co seu proceso formativo
durante o periodo que dure o seu confinamento ou corentena domiciliaria.

A dotación para o alumnado que o necesite é un pack indivisible, que se debe entregar completo a familia,
formado por: equipo portátil e un kit de conexión composto por un router wifi inalambrico e unha tarxeta
SIM.

Achegase, xuntamente co equipamento referido no parágrafo anterior, o documento de cesión nominal
para a firma.

Indicacións para entregar os equipos ás familias:

1.  O centro debe poñerse en contacto coa familia  destinataria para establecer unha canle segura para a
entrega do equipamento e concertar data e hora para a entrega. 

2. O equipamento é nominal e cada bulto esta identificado por un número que relaciona, entre si, cada un
dos elementos a entregar a familia e os números de serie dos elementos co alumno/a beneficiario. Por
exemplo: ao portátil rotulado co número 1501, correspóndelle o kit de conexión 1501 e o  DOCUMENTO DE
CESIÓN 1501. Na acta de entrega do equipamento no centro ou no DOCUMENTO DE CESIÓN DE USO
relacionase o número identificador de cada bulto co nome do alumno/a beneficiario.

3.  O  DOCUMENTO  DE  CESIÓN  DE  USO  debe  ser  asinado  pola  familia no  mesmo  momento  que  o
equipamento sexa entregado o alumno/a, e logo pasar a ser arquivado e custodiado polo centro. No caso
que a familia o requira pode entregarse unha copia do mesmo.

4. No momento da recollida do equipamento empregarase o mesmo DOCUMENTO DE CESIÓN DE USO. No
caso de que non se devolverá todo o equipamento, ou este non se devolvera en correcto estado, o centro
deberá recoller no documento do acordo ditas circunstancias, indicando os elementos non devoltos, ou
as  incidencias  sobre  ditos  elementos.  Lembrase  que  o  as  familias  están  obrigadas  a  entregar  o
equipamento no centro  á  maior  brevidade posible e  sempre no prazo máximo de tres  días  desde a
reincorporación do/a  alumno/a ao centro escolar logo de rematar o período de peche, confinamento ou
corentena domiciliaria.

5. Una vez que o equipamento é devolto ao centro pola familia, o centro debe remitir a dixitalización do
DOCUMENTO DE CESIÓN DE USO  correctamente cuberto e  asinado, coas observacións sobre a recollida
que foran pertinentes, ao correo dispositivos.covid@edu.xunta.gal, facendo constar no corpo do correo os
datos requiridos nas instrucións xerais. Así o persoal técnico procederá á recollida do equipamento para a
súa revisión e  posterior uso por outro/a alumno/a que o necesite.

Para calquera incidencia ou dúbida no proceso, as canles de contacto son:

UNIDADE DE ATENCIÓN A CENTROS
uac@edu.xunta.gal
881997701
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