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1.  Introducció 

L’escola Salvador Sanromà és un centre educatiu públic depenent del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ubicat a la població de Llinars del Vallès a la 

comarca del Vallès Oriental. 

Actualment està format per un claustre de 28 mestres  i uns 450 alumnes corresponents als nivells 

educatius d’Infantil i Primària. 

L’escola, recolzada pel claustre de mestres i tota la comunitat educativa, ha iniciat un procés de 

digitalització dels procediments d’aprenentatge en tots els nivells educatius, encara que 

principalment orientat al nivell educatiu de Primària. 

És, per això, que a partir de la realització de les obres de remodelació de l’edifici i aprofitant la 

renovació que es va fer de les infraestructures informàtiques i de comunicacions, s’han efectuat 

unes inversions en la dotació d’equipaments informàtics  i promoció de  la formació del professorat 

 per millorar la seva capacitació digital. 

Aquest Pla Tac que es desenvolupa en aquest document respon a la necessitat de planificar, 

coordinar i orientar les actuacions TIC i TAC de l’escola en el següents quatre cursos acadèmics, 

en els àmbits de: 

 Planificació del proveïment d’equipaments tecnològics aplicats a les TAC. 

 Planificació de les necessitats formatives del professorat. 

 Coordinació i promoció de la producció i recerca de materials docents digitals per a cada 

àrea curricular i nivell educatiu. 

 Planificació del manteniment i de la renovació dels equipaments TIC. 

Com a objectiu general del Pla Tac, es pretén aconseguir que els mestres i els alumnes de 

l’escola utilitzin, amb els mitjans adients i segons la seva capacitació, les noves tecnologies de 

l’aprenentatge i aquestes esdevinguin un mitjà natural de transferència de coneixement mutu entre 

professors i alumnes amb les seves activitats acadèmiques. 

La justificació del Pla Tac ve determinada per: 

 La necessitat de reduir les mancances actuals en equipaments, recursos i capacitats 

humanes per a l’assoliment del nivell de competència digital. 

 Establir un full de ruta per els propers quatre cursos acadèmics que coordini i orienti les 

actuacions TIC / TAC a efectuar en aquest període de temps. 
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 Assolir un nivell de competència digital, per part dels mestres, i per extensió, dels alumnes, 

adequat als requeriments de la societat actual. 

 Avançar i posicionar l’escola Salvador Sanromà en el nou paradigma de la connectivitat i 

educació utilitzant materials docents digitals. 

 

A més, també es pretén establir les pautes d’actuació dels diferents col·lectius del centre envers 

els equipaments digitals disponibles i l’estratègia de formació pels mestres, alumnes i pares en la 

seva inclusió a les activitats habituals dels alumnes, els mestres i el treball digital a l’aula. 

 

El document de gestió interna del Pla TAC (annexos)  és l’eina bàsica per anar incorporant en ell 

tota la informació i les concrecions de les directrius que ha de seguir el Pla TAC. 

Fonamentalment el coordinador TAC i la Comissió TAC del centres son els encarregats de tenir-lo 

actualitzat i a disposició de la direcció del centre. 

A aquest document només hi tenen accés les persones autoritzades ja que conté informació 

confidencial i de seguretat. 
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2. Objectius 

 

El Pla TAC planteja l’assoliment d’onze objectius generals, i per a cadascun es proposen una sèrie 

d’objectius específics associats als indicadors corresponents que permetin avaluar el seu 

assoliment. 

El desenvolupament d’aquests objectius quedarà recollit dins d’aquest Pla TAC mitjançant 

annexos (Documents de gestió interna). 

La Planificació, priorització, avaluació i revisió d’aquests objectius es concretarà a l’apartat 

planificació d’aquest Pla TAC. 

Annex : objectius del Pla TAC 

 

  

A1-Obj%20Pla%20TAC.pdf
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3. Planificació 

 

Els objectius que desenvolupen el pla TAC de centre es revisaran anualment per tal de fer una 

priorització en el desenvolupament d’aquests. Aquests objectius quedaran reflexats en el pla 

general de centre del curs i en la memòria corresponent. 

Annex : pla anual en curs 

Annex : memòria  
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4. La Comissió TAC de centre 

 

1.-Estarà composta d'un membre de cada cicle, coordinador/a d'informàtica, 1 membre de l'equip 

directiu i estarà oberta a la participació d'altres sectors en moments puntuals. 

2.-Cada curs, al llarg del primer trimestre, posarà al dia els diferents protocols creats. 

La comissió vetllarà per a l’assoliment dels objectius generals del Pla TAC,  prioritzant els 

establerts en el pla anual de cada curs escolar. En funció dels objectius s’assignaran responsables 

als diferents membres de la comissió o del claustre en aquest punt. 

 

Annex : Composició del curs actual de la comissió d’informàtica i tasques assignades als diferents 

membres 

 

 
 

 

 

  

A4%20composició%20comissio%20TAC.docx
A4%20composició%20comissio%20TAC.docx
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5. Organització i gestió de les infraestructures de 
centre i recursos materials 

INTERNET I LA XARXA DEL CENTRE: 
Projecte Heura: al llarg del 2009 l’escola va entrar en el Projecte Heura del Departament 

d’Ensenyament que tenia com a objectiu dotar al centre d’infraestructures de cablatge de xarxa 

local i wifi per tal de donar accés a la banda Ampla.  

Annex : Projecte Heura (Projecte Final) 

Annex : Planell instal·lació Projecte Heura , Planell2 

L'escola compta amb xarxa d'internet per cable i wifi en totes les dependències i el seu 

manteniment està a càrrec del Departament d’Ensenyament. 

Annex : el wifi a l’escola 

Annex : la xarxa al centre 

 

ÚS D’INTERNET A L’ESCOLA 
L'Escola donarà accés a internet a través de cable i/o wifi a tots els espais del centre i als 

membres de la comunitat educativa que es trobin dins l'entorn escolar. 

Està prohibit fer ús de programari que utilitzi la xarxa d'internet de forma abusiva. 

PROFESSORAT 

El Professorat tindrà accés lliure a qualsevol contingut educatiu que li sigui d'ús per a la seva 

professió. 

El Professorat no podrà baixar i/o reproduir continguts amb drets d'autor que no compleixin els 

requisits legals.  

ALUMNES 

L'alumnat, sempre sota la supervisió o amb el permís d'un professor, podrà accedir a internet per 

a fer treballs i feines relacionades amb l'escola. 

La plataforma central de treball dels alumnes serà l'espai 2.0 i l'entorn Moodle. 

A5-%20Projecte%20Heura.pdf
../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/HEURA/08019782_PLFI_CEIP_Salvador_Sanrom%C3%A0.pdf
../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/HEURA/08019782_PRFI_CEIP%20Salvador%20Sanrom%C3%A0.pdf
A7%20el%20wifi%20a%20l'escola.docx
A8%20la%20xarxa%20al%20centre.docx
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Les Famílies tindran accés al nom d'usuari i clau de cadascú dels seus fills. 

Els alumnes podran fer servir les eines TAC sempre amb la supervisió i/o permís del professor 

corresponent. 

La comissió TAC, per tal de facilitar el treball als cursos, crearà els usuaris corresponents i en 

tindrà cura de les contrasenyes. Aquestes no podran ser modificades pels alumnes. 

 

 

MAQUINARI DEL CENTRE 
Al document de gestió interna  es mantindran actualitzades les diferents  bases de dades on es 

recolliran tot el maquinari del centre. Des del curs 12-13 s’ha creat una carpeta compartida en el 

“Dropbox” amb diferents arxius que conformen tot l’inventari del centre. Que són: 

Annex: Inventari ordinadors 

Annex : Inventari projectors 

Annex : Inventari càmeres de fotos i vídeo 

Annex : Inventari d’equips de música 

Annex : Inventari de pissarres digitalsAnnex : Inventari IP wifi 

Annex : Inventari IP LAN 

Annex : Llistat d’actualitzacions i manteniment dels ordinadors 

El document en paper “Llistat d’actualitzacions i manteniment dels ordinadors”  (amb el que 

treballa el preventiu) està custodiat per la coordinadora d’informàtica. 

Tots aquests inventaris es van actualitzant al llarg del curs. 

ADQUISICIÓ DE NOUS MATERIALS 
També es recolliran les propostes d’adquisició de nous materials seguint aquests criteris: 

 Dotació a totes les aules de Pissarra Digital  

 Renovació del parc d’ordinadors de sobre taula i altre material inventariable. 

 Adquisició d’eines per fer còpies de seguretat 

../inventari/INVENTARI%20ORDINADORS%202013-14.xlsx
../inventari/A10%20INVENTARI%20PROJECTORS%202013-14.xlsx
../inventari/A11%20CÀMARES%20DE%20FOTOS%20i%20VIDEOS.doc
../inventari/A12%20INVENTARI%20D'EQUIPS%20DE%20MÚSICA%202013-14.xlsx
../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/inventari/INVENTARI%20PISSARRES%20DIGITALS%20%202014-15.xlsx
../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/inventari/INVENTARI%20PISSARRES%20DIGITALS%20%202014-15.xlsx
../inventari/A15%20INVENTARI%20TORRES%20IP%20192.168.0.___%202013-14.docx
../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/inventari/INVENTARI%20ORDINADORS%202013-14%20per%20l'inform%C3%A0tic.xlsx
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Adquisició d’eines audiovisuals que els cursos facin servir o hi hagi una comanda. 

L'organització TAC de l'escola estarà sotmesa a la disponibilitat de maquinari i de dotacions. 

En el pressupost anual hi haurà un apartat on se li assignarà una partida específica. 

Qualsevol altra compra especial fóra de pressupost caldrà presentar-ho com a projecte i restarà 

supeditat a l'aprovació per part del Consell Escolar i del Claustre. 

 

PROGRAMARI 
Els programes comercials utilitzats  venen amb la llicència corresponent. 

A més l'escola utilitza els recursos lliures que es troben a Internet de forma legal. 

 

 

FUNCIONAMENT DELS ORDINADORS DEL CENTRE 
Per garantir un ús correcte i funcional del centre, s’ha elaborat el document d’hàbits i normes de 

funcionament. 

 

Annex : Hàbits i normes de funcionament dels ordinadors del centre 

Existeix un protocol de manteniment dels ordinadors i un procediment a seguir si hi ha alguna 

averia. 

Annex : Protocol de manteniment, incidències i averies dels ordinadors 

 

TUTORIALS DE MANTENIMENT I/O FUNCIONAMENT D’ALTRES APARELLS DEL 
CENTRE 

Annex: equip aula de psicomotricitat 

Annex: equip d’àudio del gimnàs 

Annex: megafonia 

Annex: impressora 

Annex: projectors 

 

A17%20hàbits%20i%20normes%20de%20funcionament.docx
A18%20Protocol%20de%20manteniment,%20incidències%20i%20averies%20dels%20ordinadors.docx
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6. Seguretat 

CONTRASENYES 
El centre gestiona diverses contrasenyes, que donada la importància de les quals es guarden i es 

custodien totes juntes a secretaria. 

 

PROTECCIÓ DE DADES, D’IMATGES, DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE L’ÚS 
D’INTERNET 
La normativa que regula el tractament de dades és molt extensa i a més està en desenvolupament 

constant pel vincle que té amb l’avenç de les noves tecnologies. 

Per elaborar el nou procediment al centre de regulació ens hem basat en un document per a 

l’organització i gestió de centres publicat el 21 de juny de 2013: “Protecció de dades, d’imatges, de 

la propietat intel·lectual i de l’ús d’Internet”. 

Annex: Procediment sobre l’ús d’imatges i publicació de dades de caràcter personal i l’ús de 

serveis i recursos digitals a internet 

Annex : Autorització sobre l’ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 

Annex: Autorització sobre l’ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material 

que elaboren 

 
 

CÒPIES DE SEGURETAT 
Setmanalment es realitzen còpies de seguretat automàtiques de les unitats de xarxa del centre en 

un disc dur extern ubicat als despatxos de direcció. És tasca del preventiu comprovar que les 

còpies es fan regular i correctament. 

S’aconsella en el claustre informàtic d’inici de curs que cada mestre realitzi còpies de seguretat de 

les seves carpetes i memòries USB. Per altra banda, a les èpoques d’informes i major volum 

d’arxius de la xarxa es faran còpies de seguretat més seguides.  

A final de curs cal fer còpia de seguretat dels disc dur connectat en xarxa on hi consten les 

fotografies i vídeos que conformen l’arxiu històric del centre. 

A19%20procediment%20ús%20imtages%20internet.docx
A19%20procediment%20ús%20imtages%20internet.docx
A20%20ús%20imatge,%20publicació%20de%20dades%20i%20material.pdf
A21%20ús%20de%20serveis%20i%20recursos%20digitals.pdf
A21%20ús%20de%20serveis%20i%20recursos%20digitals.pdf
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Annex: còpies de seguretat 

 

 

 

ÀMBITS DE SEGURETAT 
La comissió TAC programarà anualment diverses sessions amb el professorat per tal d’explicar les 

mesures de seguretat que cal tenir amb les eines TAC. La comissió TAC determinarà qui i com fa 

les diferents actuacions de seguretat. 

Els àmbits a explicar seran, entre d’altres: 

 còpies de seguretat:  

 organització d'arxius 

 problemes amb USB 

 antivirus 

 fishing 

 donar-se d'alta a entorns 

 xarxes socials 

 resolució de problemes de maquinari    

 drets d'imatge i d'autor        

Annex : àmbits de seguretat 

 

INTERNET SEGURA 
Internet és un lloc ple d'oportunitats per als menors, on poden aprendre, comunicar-se o jugar. 

Però també hi ha alguns riscos i consells de seguretat que han de conèixer per evitar 

problemes. L'adquisició de la competència digital i l'exercici responsable de la ciutadania 

passa per tenir coneixements del que és permès a la xarxa i el que és una infracció, tenir 

consciència de la pròpia identitat digital i saber salvaguardar les dades personals, detectar abusos 

i saber demanar ajut a les persones adultes o conèixer els sistemes de protecció contra les 

amenaces dels programaris maliciosos. 

(http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/internet_segura) 

El centre elabora un programa per tal de conscienciar als pares i als alumnes 

Annex : Internet Segura 

 

 

A22%20còpies%20de%20seguretat.docx


                                                                

 
 

14 

 

 

 

 

7. Desenvolupament curricular i TAC 

 Aules virtuals i bloc d’alumnes 

 Projecte l’escola la fem tots i totes: reporters de festes 

 Cercadors i repositoris de recursos 

 Criteris d’agrupaments, horaris... 

Les eines TAC es faran servir en qualsevol aspecte educatiu on siguin d'utilitat. 

Els alumnes de l'escola faran ús de les eines TAC al llarg del seu aprenentatge com a una eina 

més. 

Quan calgui, es programarà l'ensenyament específic d'aspectes TAC per a un domini més 

perfeccionat i/o a petició d'un determinat curs on sigui necessari per a fer un treball o un projecte. 

L'entorn 2.0 ha de servir per a promoure l'estalvi de temps, reciclatge de paper, millorar les 

comunicacions, impressió en documents PDF,... 

En general: 

         1.Les TAC ajudaran al desenvolupament, comprensió i repàs dels contingut de les àrees. 

2.Totes les àrees, dins la seva programació, detallaran activitats competencials on es faci ús 

de les TAC. 

3.S'omplirà, dins la programació, un apartat específic, on es concretarà el seu 

desenvolupament. 

4.Cada inici de curs es procedirà a una revisió de les activitats  i es podran afegir de noves. 

5.Tenir un calaix d'activitats molt ampli no suposarà l'obligació de fer-les totes. 

6.Les activitats fomentaran l'ús de les eines 2.0 sempre que sigui possible (emails, arxiu 

d'imatges, blocs, guardar i compartir arxius, agenda, ...) 

7.La comissió TAC ajudarà al professorat a programar les activitats. 

 

COMPETÈNCIA DIGITAL 
La comissió TAC en col·laboració amb l’equip directiu vetllarà per a que en totes les 

programacions de l'escola hi hagi un apartat on es desenvolupi la competència digital (CD). 

La comissió TAC definirà quina ha d'ésser la CD que els alumnes han de tenir a cada curs. 

La comissió TAC proposarà activitats avaluatives que certifiquin que s'està adquirint la  CD. 
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Annex : programació seqüenciada de continguts (CD) 

Annex: Competència digital: dimensions, competències i continguts clau 

INTEGRACIÓ DE LES TAC A LES AULES I ÀREES 

Aules Moodle 

Pretenem que les aules virtuals Moodle siguin l'eix vertebrador de l'aprenentatge amb les TAC a la 

nostra escola. 

La manera d’organitzar-les estarà en funció de les propostes del currículum i del professorat. Al 

document de gestió interna del Pla TAC  s’establirà el sistema de funcionament i l’estructura dels 

cursos i categories.  

Planificació 

Cada equip de professors de nivell s’encarregarà de mantenir al dia la programació didàctica 

corresponent. 

Al document de gestió interna del Pla TAC  hi constarà aquesta programació que podrà ser 

actualitzada. 

 

PROJECTES TAC DE CENTRE 

Annex : L’escola la fem tots i totes: reporters de festes 

Annex: projecte de mecanografia 

 

CERCADORS I REPOSITORIS   DE RECURSOS.  
El Departament d’Ensenyament posa a disposició del professorat una sèries de repositoris de recursos 

que han de ser coneguts pel professorat en la planificació de les activitats TAC a l’aula. Amb aquesta 

finalitat el centre compte amb diverses aules virtuals amb enllaços a repositoris classificats per àrees i 

nivells i amb diversos tutorials per facilitar la tasca educativa 

 

../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/PLA%20TAC/CD%20dimensions,%20compet%C3%A8ncies%20i%20continguts%20clau.docx
../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/Pedag%C3%B2gic/UP%20Reporters%20de%20festes.docx
../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/Pedag%C3%B2gic/mecanografia.doc
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EL SERVEI DEL CRP 
Per altra banda, el Centre de Recursos Pedagògics facilita també als centres i al professorat una 

selecció de recursos a la carta a través del seu portal. 

En col·laboració amb el CRP s’organitzaran sessions formatives per facilitar al professorat la 

utilització d’aquests serveis de suport. 

 

 

8. Desenvolupament professional del professorat 

 

El professorat té un rol essencial en la integració de les TAC com a eina d’aprenentatge i font de 

coneixement.  

Per assolir la competència digital del professorat, aquesta  ha de formar part del projecte de centre 

i l’hem de plantejar-la col·lectivament.  

Les TAC possibiliten noves metodologies de treball basades en el constructivisme, faciliten que 

l'alumnat tingui un rol més protagonista en el seu procés d'aprenentatge i que el rol del mestre 

sigui més d'orientador i guia. Aquest procés ha de permetre també replantejar les nostres 

metodologies per tal que els alumnes puguin aprendre a aprendre de manera autònoma, oferint-

los propostes d'aprenentatge cooperatiu i possibilitant compartir el treball realitzat. 

 

PLA DE FORMACIÓ 
 
La Comissió TAC detectarà els interessos de formació del Professorat i les necessitats del Centre. 

En base a això proposarà, al Claustre, els cursos de formació TAC i es farà la proposta al CRP. 

Annex : pla de formació 

 
Així mateix, la comissió d’informàtica vetllarà per la formació del professorat, programant la 

formació interna de centre per garantir el coneixement i l’ús de les TAC al centre. 
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Annex: formació interna de centre TAC 

 

 

COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT 

ÚS DE LES EINES TAC  

 

EQUIP DIRECTIU 

 

L'Equip Directiu fomentarà l'ús de les eines TAC a nivell de tots els àmbits. 

Delegarà les seves funcions en el Coordinador Informàtic el qual serà l'encarregat de portar 

endavant les previsions i peticions que arribin a la comissió TAC. 

Així procurarà que a totes les planificacions de l'escola hi hagi un apartat on es concreti l'ús de les 

eines TAC que es faran servir. 

Procurarà posar a l'abast del Professorat les eines necessàries per a què sigui el més senzill 

possible l'ús TAC en la seva activitat laboral. 

Intentarà satisfer les demandes fetes des del professorat ja sigui reorganitzant i/o comprant el 

material que vinguin amb el vist i plau de la comissió TAC. 

Canalitzarà el foment de l'ús informàtic cap a un estalvi de la despesa econòmica i de millora del 

medi ambient com un aspecte a tenir present. 

Farà ús de les eines 2.0 per a l'organització i relació interna com a externa. 

Deixarà de fer ús del paper sempre que sigui possible i de forma gradual. Es farà un full de ruta 

amb els documents i feines que poden fer-se de forma informàtica. 

 

PROFESSORAT  

La comissió TAC concretarà quins aspectes TAC ha de dominar el Professorat per a tenir una 

competència digital adequada i poder aplicar-la a l'aula i fer-ne ús d'ella. 

L'ús des de l'escola de l'entorn 2.0 suposa per part del professorat un canvi d'hàbits i un ús 

habitual. 

../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/PLA%20TAC/A%20Formaci%C3%B3%20Interna%20de%20Centre.docx
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En el document de gestió interna del Pla TAC es concretaran les accions. 

 

 

PROJECTES D’INNOVACIÓ 

La comissió TAC vetllarà per a estar al dia en les innovacions que vagin sortint.  

Informarà, a l'Equip Directiu i Claustre, i estudiarà les propostes que puguin sorgir des de 

qualsevol àmbit en quant a propostes d'innovació TAC i/o audiovisuals. 

Els projectes d'innovació han de reportar:  

 una millora en l'aprenentatge dels alumnes, 

 un ajut en l'aspecte metodològic dels professors, 

 un estalvi econòmic. 

La comissió TAC ajudarà assessorant en els seus aspectes als diferents projectes que estan 

engegats o s'iniciïn de nou. 

 

 

 

 

9. Serveis TIC-TAC del centre: gestió dels 
recursos 

 
PÀGINA WEB DE L’ESCOLA: AULES VIRTUAL MOODLE  
 
L’escola disposa d’unes aules virtuals Moodle (www.escolasanroma.cat) la qual fa d’eix 

vertebrador de la presència del centre a Internet. 

L’escola disposa d’un domini del web que es renova anualment. 

Annex: domini web del centre 

La pàgina web té una finalitat informativa en obert, i una educativa a la qual només s’hi pot accedir 

amb un nom d’usuari i contrasenya. 

http://www.escolasanroma.cat/
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Annex: Funcionament i gestió de les aules virtuals del centre 

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 
L'escola es proposa com a objectiu millorar les comunicacions amb a les famílies a través de les 

eines web que permetin fer-ho. 

Per una banda, es dóna l’opció a les famílies de rebre els comunicats per correu electrònic. 

Els mestres tutors donen el seu correu xtec a les reunions de pares per tal que aquells qui ho 

vulguin es comuniquin mitjançant el correu electrònic. 

Al bloc central de la pàgina web de l’escola es publiquen tots els comunicats de centre. 

L’escola disposa d’un calendari obert a les famílies, al qual s’hi accedeix des de l’aula virtual i 

permet subscripció, on es publiquen les sortides, festes, reunions de pares i altres esdeveniments 

d’interès per a les famílies. 

Annex: comunicació famílies: procediment des del centre 

Annex: comunicació famílies: gestió dels correus electrònics 

  

COMUNICACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE 
Correu electrònic: mitjançant el correu electrònic xtec, cada docent rebrà diverses informacions 

de centre que l’equip directiu consideri. Els mestres han de consultar regularment el seu correu 

per assegurar-se que reben totes les informacions. Les convocatòries de claustre s’envien per 

correu electrònic per acord de claustre. 

A l’inici de curs s’envia una arxiu de contactes de tot el claustre, juntament amb un tutorial per fer 

aquesta importació, per tal que tots els docents del centre tinguin els correus electrònics de la 

plantilla del curs. 

Annex: tutorial importació de contactes. 

 
Calendari de claustre: l’escola disposa des dels serveis de “la meva xtec” de diversos calendaris: 

d’equip directiu, claustre, TAC i calendari d’escola obert a les famílies. 

En el calendari de claustre hi ha penjades tots els esdeveniments que afecten al claustre: 

reunions, claustres, avaluacions... El personal docent ha de mirar-lo regularment perquè aquest 

calendari pot patir modificacions al llarg dels dies. 

../../Inform%C3%A0tica%20Sanrom%C3%A0/PLA%20TAC/annex%20funcionament%20aules%20virtuals.docx
Comunicació%20famílies%20procediment%20centre.docx
COMUNICACIÓ%20FAMÍLIES%20gestió%20correus%20electrònics.docx
../Públic%20claustre/tutorials/Importació%20de%20contactes.docx
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Annex: calendaris xtec 

 
Altres serveis de la “meva xtec” 

Annex: la meva xtec 

 

LA INTRANET DE CENTRE 

La Intranet del centre acull tot el Projecte Educatiu en format digital i està oberta a tots els docents 

per tal que la puguin consultar.  

 

PICASA 

Àlbum web que permet penjar fotografies. Els criteris de publicació d’aquestes estan redactades 

en el document “Procediment sobre l’ús d’imatges i publicació de dades de caràcter personal i l’ús 

de serveis i recursos digitals a internet”. 

Annex: tutorial Picasa 

Annex: Power Point Picasa 

 

 

YOUTUBE 
L’escola disposa d’un canal Youtube per penjar vídeos de centre. Els criteris de publicació són els 

mateixos que els de fotografies. 

 

BLOC XTEC D’ESCOLA 
El centre  disposa d’un bloc xtec anomenat “El bloc del Sanromà” (http://blocs.xtec.cat/sanroma/). 

A aquest bloc s’hi pot accedir també des de la pàgina web de l’escola. 

S’han creat perfils per la gestió d’aquest (pel professorat) que es custodien a secretaria, així com a 

usuaris de creació de continguts per a l’alumnat. 

En aquest espai hi publiquen regularment els alumnes de cinquè, dins del projecte “Reporters de 

festes” i qualsevol curs en pot fer ús per publicar-hi articles elaborats de sortides, projectes o altres 

temes que considerin. 

 
 
 

../Públic%20claustre/tutorials/calendaris%20xtec.docx
../Públic%20claustre/tutorials/la%20meva%20xtec.docx
../Públic%20claustre/tutorials/explicacio%20picassa.pdf
../Públic%20claustre/tutorials/POWER%20POINT%20picasa.pps
http://blocs.xtec.cat/sanroma/
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HORARI D’ÚS DELS ESPAIS AMB EINES TAC 
 
Cada inici de curs es farà l’horari dels espais que es relacionen per a un major aprofitament dels 

recursos TIC. 

La Cap d’Estudis farà l'horari d'ús dels espais i eines. En donarà publicitat dels mateixos a nivell 

d’escola. 

 

 

 

 

 

 

10. Inclusió digital i TAC 

La planificació d’actuacions es farà d'acord amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) per 

a detectar les necessitats i fer les gestions per posar a la seva disposició els recursos que 

necessiti per a portar a terme la programació.  

Annex: inclusió digital  i TAC 
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11. Documents de gestió interna: annexos 

 


