SERVEIS PER LES AMPA
Avui us parlarem de
Telèfon 93 278 21 43
fapaes@fapaes.cat

Junts millorem l’ensenyament i l’aprenentatge a les aules
En els darrers anys l’aposta d’innovació dels centres educatius està orientada cap a un model pedagògic on l’alumne és
el veritable protagonista del seu aprenentatge. La tecnologia pot esdevenir un catalitzador de canvi que permeti a l’escola adaptar-se de manera més eficaç a la diversitat de l’alumnat.
A Microgestió Educació t’ajudem a integrar la tecnologia que millor s’adapti al teu projecte educatiu, amb la finalitat de
crear el millor entorn d’aprenentatge per aquesta nova generació d’estudiants.
Més de 30 anys oferint serveis al voltant de la plataforma Apple avalen la nostra experiència. Com a distribuïdor certificat Apple Solution Expert Education donem suport global en totes les àrees clau d’un projecte de mobilitat transformador amb l’iPad.

Una pinzellada breu sobre què ofereix Microgestió a les AMPA

Acompanyament i planificació
Som el vostre partner expert local, sempre a la vostra disposició per acompanyar-vos en el vostre projecte educatiu
i oferir-vos la millor solució. Com Apple Premium Reseller
brindem assessorament personalitzat i suport integral per a un
acompanyament de principi a fi.
Models d’implantació diferencials
La intuïció dels productes Apple i la seva seguretat marquen la
diferència, permetent crear el millor ecosistema per a l’aprenentatge. Us ajudem a portar la vostra escola al següent nivell,
perquè us pugueu concentrar en el més important: els vostres
estudiants.
Transformació tecnològica assequible
Assolir el canvi és una inversió, no una despesa. Els nostres
packs de finançament us asseguren que sempre tingueu allò
que necessiteu a un preu que pugueu pagar.

Podeu contactar amb Microgestió a través de:
Telèfon: 934 54 10 01
email: info@microgestio.es

Les AMPA i Microgestió
Entrevistem Lluís Vila, Vicepresident de l‘AFA
Institut 4 Cantons, de Barcelona
1.
Microgestió es presenta com una eina útil perquè l’escola s’adapti de manera més eficaç a la diversitat de l’alumnat. Des de l‘AFA teniu la percepció que ho aconsegueix?
Sí, i tant! De fet la nostra AFA va contactar amb Microgestió ja que l’anterior proveïdor amb el que treballàvem no ens
oferia els serveis de configuració i gestió de la flota de tauletes. Això implicava que havíem de configurar manualment,
una per una, les tauletes i no podíem fer actualitzacions ni instal•lacions d’aplicacions de manera automatitzada, només
de manera manual i de una en una. Aquest problema ha quedat del tot resolt amb Microgestió.
2.

Quants temps fa que esteu fent servir els serveis de Microgestió?

Aquest és el 4t curs, senyal de la nostra satisfacció amb ells.
3.

El preu del producte ha estat un problema per a la vostra AFA ?

El preu és del tot acceptable. En treballar amb un tipus de producte que té poca variació de preu entre competidors, i
tenint en compte que amb Microgestió hi ha un servei de valor afegit que no tothom pot prestar, no ha estat cap inconvenient.
4.
Per tal que pugui ser útils a la resta d’AFA… podries concretar com funciona aquest subministrament d’iPad?
Qui rep tauleta? A canvi de què? Per a quin ús?
En el nostre cas la tauleta la rep l’Institut i, un cop configurada, s’entrega a cada alumne. Hi ha una base de dades que
ens faciliten a l’AFA amb el nom de l’alumne i el número de sèrie de cada màquina per poder fer la factura corresponent
i vincular-hi la cobertura de l’assegurança.
5.

Microgestió ofereix resposta ràpida, davant de qualsevol problema’?

Un dels avantatges del servei post venda de Microgestió és la immediatesa.
6.

Per la satisfacció que expresses, entenem que l’AFA té previst seguir col•laborant amb Microgestió, correcte?

Efectivament, esperem seguir col•laborant amb ells i ampliant serveis de cara al futur (connectivitat, MAC, ciberseguretat…).

