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PLA TAC. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 17008390
Nom: de Vilafant
Titularitat: Públic
Adreça: c. Pla de l'Estany, s/n
Telèfon: 972508285
Adreça Electrònica: b7008390@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

 Aquest Pla TAC desenvolupa i concreta la governanca de la Tecnologia de l'Aprenentatge a
l'Institut de Vilafant, d'acord amb el Projecte de Direcció.

 Un des objectius del centre és utilitzar les noves tecnologies per a millorar els processos 
d'ensenyament-aprenentatge amb l'alumnat d'avaluació i d'organització  i millorar la gestió 
acadèmica i documental.

 El nostre alumnat, segons el que estableix la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d'Educació, ha 
d'aconseguir tres objectius en relació a les Tecnologies d'Aprenentatge i la Comunicació:

  Competència digital: conjunt de coneixements, destresses, capacitats i habilitats, en 
conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos 
digitals i amb instruments digitals.

  Inclusió digital: té com a objectiu garantir la igualtat de tot l'alumnat posant especialment 
l'èmfasi en els avantatges o inconvenients que poden venir de la mà de la tecnologia.

  Maduresa tecnològica: grau d'implicació de les tecnologies en els processos d'aprenentage
de l'alumnat.

 La LEC estableix a l'article 104 ( funció docent ) apartat j) Utilitzar les tecnologies de la 
informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodologica.

 A l'Institut de Vilafant s'instaurà el Projecte Educat 1x1 d'innovació pedagògica del 
Departament d'Ensenyament, amb cofinancament del projecte "Escuela 2.0" del Ministerio 
de Educación, el curs acadèmic 2010-11. Des de llavors, tot l'alumnat d'ESO treballa amb 
ordinadors portàtils tipus netbook, utilitzant llicències digitals que es revisen anualment en 
lloc dels tradicionals llibres de text. També s'utilitza material digital que hi ha a la xarxa i altre
elaborat pel professorat. Totes les aules disposen d'ordinador pel professorat, canons de 
projecció d'ultracurtadistància i pissarres digitals interactives.

 Per tot això, es defineix i es desplega el Pla TAC amb les següents línies prioritàries 
d'actuació:

  Continuïtat Projecte Educat 2.0.
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  Us del llibre digital i altres recursos digitals com a eina de treball.

  Creació de material digital propi.

  Us del Moodle del centre i altres plataformes digitals com a eines de comunicació i gestió.

  Seguiment i actualització dels equipaments i recursos informàtics del centre.

2- DIAGNOSI- RESULTATS

3- OBJECTIUS

Objectiu general Objectiu específic
010. Definir i planificar els àmbits 
d'actuació i les línies generals de 
planificació de les tecnologies en 
el centre 

 012. Establir els criteris necessaris per tal que les tecnologies 
estiguin definides a la programació anual de centre 
 013. Definir i revisar la composició de la comissió TAC 
 014. Establir l'àmbit d'actuació de la comissió TAC 
 015. Revisar la seqüenciació de la competència digital a les 
àrees curriculars 

020. Fixar els serveis digitals del 
centre, promoure i facilitar la 
participació de la comunitat 
educativa en el seu ús i fer-ne el 
seguiment 

 021. Fer ús del correu electrònic per a la comunicació interna 
(professorat i alumnat) i externa (famílies, administració i serveis
externs) 
 022. Mantenir actualitzada el web del centre 
 023. Promoure l'ús de l'EVA del centre i assegurar-ne 
l'accessibilitat per part de tota la comunitat educativa 
 024. Gestionar les llicències digitals en cas de centres amb 
model 1:1 
 025. Fer pública la producció digital de la comunitat educativa: 
blogs, pàgines personals 
 026. Mantenir l'agenda digital del centre i/o de les aules 
 027. Recolzar i incentivar l'ús de les tecnologies per part de les 
famílies 
 028. Fer accessible la consulta del pla TAC a la comunitat 
educativa 

030. Establir la línia temporal 
d'aplicació anual del pla TAC, 
avaluar el seu assoliment i 
proposar les futures línies 
d'actuació 

 031. Planificar i prioritzar les tasques a dur a terme anualment 
 032. Avaluar al final del curs l'assoliment de la planificació 
fixada 

040. Definir les aplicacions 
metodològiques de les tecnologies
en el centre, afavorir el seu ús i 
vetllar per la seva presència a 
totes les àrees curriculars 

 042. Assegurar la presència de l'aplicació metodològica de les 
tecnologies a les programacions didàctiques de les diferents 
àrees curriculars 
 043. Establir pautes de seguiment de l'aplicació de les 
tecnologies a l'aula a les diferents àrees curriculars 
 044. Dissenyar i desenvolupar tasques col.laboratives fent ús 
d'eines TAC 

050. Detectar les necessitats de 
recursos i gestionar els existents 
eficaçment quant a ús i 
manteniment 

 051. Establir mecanismes de control del funcionament dels 
recursos del centre i de comunicació d'incidències 
 052. Mantenir actualitzat l'inventari de recursos del centre 
 053. Recollir les noves necessitats de recursos i valorar-ne la 
seva viabilitat 
 054. Assegurar la connectivitat suficient per atendre les 
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necessitats del centre 
 055. Establir les característiques tècniques que ha de tenir 
l'equipament personal de l'alumnat 
 056. Definir i conèixer el programari de l'equipament personal 
de l'alumnat 

060. Establir les tasques 
associades a l'aplicació del pla 
TAC i els responsables 
corresponents 

 061. Establir la dinàmica anual de funcionament de la comissió 
TAC del centre i marcar les actuacions prioritàries 
 062. Definir les tasques i responsabilitats associades a 
l'aplicació del pla TAC 
 063. Establir els responsables que duran a terme les tasques i 
fer-ne el seguiment 
 064. Valorar anualment l'aplicació del pla TAC 
 065. Assegurar la inclusió de tota la comunitat educativa en 
l'aplicació del pla TAC 

070. Gestionar l'organització 
d'espais, recursos i agrupaments 
per tal d'afavorir l'ús de les 
tecnologies en el centre en les 
condicions més adients 

 

080. Vetllar per un ús de les TAC 
de forma segura, establint les 
normes d'ús i seguint els protocols
de drets d'autoria i llicències 
digitals 

 081. Redactar i revisar les normes d'ús dels recursos del 
centres i els de l'alumnat 
 082. Vetllar per la seguretat de les dades 
 083. Gestionar els permisos d'ús dels serveis digitals 
 084. Conèixer la normativa legal 
 085. Vetllar pel seguiment de les llicències de programari i 
llibres digitals 
 086. Definir les normes d'ús d'Internet i establir mesures de 
filtratge de continguts 

090. Assegurar la inclusió digital 
de tot l'alumnat i el professorat 
definint les eines necessàries i 
garantir-ne l'accessibilitat a tots 
els recursos 

 091. Identificar els recursos necessaris per assegurar la 
inclusió digital de tot l'alumnat del centre i vetllar per aconseguir-
los 
 092. Definir i aplicar criteris d'accessibilitat als recursos emprats
que s'ajustin a la legislació relacionada vigent 
 093.  Cercar i crear recursos específics per a l'alumnat amb 
necessitats educatives especials 
 094. Posar a l'abast del professorat la formació i el suport TAC 
necessari per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats 
educatives 
 095. Identificar els recursos necessaris per assegurar 
l'accessibilitat del professorat del centre als recursos i serveis 
digitals i vetllar per aconseguir-los 

100. Aplicar les TAC per tal de dur
a terme el procés de millora dels 
aprenentatges, adaptant-los a les 
característiques de les matèries i 
les necessitats de l'alumnat 

 101. Posar a l'abast del professorat recursos TAC per a la seva
pràctica docent 
 102. Definir, adaptar i gestionar l'EVA del centre 
 103. Facilitar la continuïtat de l'aprenentatge fora del centre 
 104. Definir mecanismes per avaluar l'assoliment de la 
competència digital 
 105. Posar a l'abast de l'alumnat les eines adients per afavorir 
la construcció del propi coneixement (entorn personal 
d'aprenentatge, dossier digital personal d'aprenentatge) 
 106. Definir i dissenyar mecanismes i eines d'avaluació i 
seguiment de l'alumnat mitjancant les tecnologies 
 107. Adaptar els materials i recursos a les necessitats 
específiques de l'alumnat 

110. Definir les necessitats de 
formació del professorat i 
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promoure el treball en xarxa dins i 
fora del centre 

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Pla TAC

Temes

1 - Estratègia, lideratge i gestió
2 - Usos curriculars
3 - Competència digital docent i desenvolupament professional
4 - Seguiment, avaluació i millora
5 - Infraestructures i serveis digitals

Estratègia, lideratge i gestió

Actuacions
Entorn

 010. Definir quins canals digitals utilitza el centre per comunicar-se amb la 
comunitat educativa i qui és la persona o persones responsables de 
gestionar-los 

 011. Establir un protocol per gestionar la comunicació digital amb les 
famílies i la societat en general (correu, SMS, web, bloc...) i quina tipologia 
de contingut es vehicula amb cadascun dels mitjans, periodicitat en 
l'actualització, formació dels responsables, etc... 

Centre
 010. Realizar una diagnosi de les TAC al centre en tots els seus vessants 
(infraestructures i equipaments, didàctico-pedagògics i organitzatius) per tal 
de tenir indicacions clares dels punts forts i febles 

 030. Impulsar i dinamitzar la discussió entre el professorat del centre i crear 
la comissió que s'encarregarà d'elaborar el Pla TAC i fer-ne el seguiment en 
els terminis que s'estableixin 

 033. Assignar els recursos disponibles i preveure els que seran necessaris 
per a l'assoliment dels objectius previstos 

 040. Formalitzar els procediments pel que fa a la inclusió digital de tot 
l'alumnat 

 050. Definir els nivells de competència digital de l'alumnat a assolir a cada 
nivell educatiu 

 051. Implementar eines TAC que formin part de l'avaluació de l'alumnat 

 060. Revisar el compliment de les instruccions del Departament 
d'Ensenyament pel que fa a la protecció de dades personals i de la propietat 
intel.lectual en els entorns digitals del centre 

 061. Garantir la difusió de la normativa vinculada a LOPD i a la LPI a tota la 
comunitat educativa 
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 070. Crear la comissió TAC de centre integrada per l'equip directiu, 
professorat i d'altres membres de la comunitat educativa, si així es determina

 071. Definir les responsabilitats entre els integrants de la comissió TAC (ex.: 
competència digital i currículum, difusió interna, difusió i comunicació 
externa, EVA, acompanyament tècnic a l'aula, coordinació TAC, actualització
i difusió de l'aplicatiu del Pla TAC de centre, accessibilitat i inclusió, etc..) 

 100. Designar la persona responsable d'informar internament sobre el Pla 
TAC del centre i de donar d'alta el professorat a l'aplicatiu per tal de tenir 
accés a la darrera actualització 

 110. Formalitzar els procediments pel que fa a la inclusió digital de tot el 
professorat 

 120. Definir les característiques dels serveis digitals del centre per tal de 
garantir-ne l'accessibilitat de tota la comunitat educativa 

 121. Assegurar l'aplicació d'aquestes característiques dels serveis digitals 
del centre 

Aula
 010. Definir un protocol d'acolliment del professorat que s'incorpora de nou 
al centre que reculli el traspàs de les actuacions TAC 

 011. Crear un sistema de "tutoria TAC" entre el professorat per tal que es 
produeixi un acompanyament tecnico-metodològic en l'ús de les TAC a l'aula 
per al professorat que ho necessiti 

 

Usos curriculars

Actuacions
Entorn

 20. Incentivar l'ús de les diferents plataformes del centre per part de la 
comunitat educativa 

 21. Implicar les famílies en el procés d'aprenentatge mitjancant l'us de les 
diferents plataformes del centre: agendes digitals, formació de famílies,.. 

 22. Donar a conèixer a la comunitat educativa la producció de continguts 
realitzats per l'alumnat 

Centre
 10. Definir i graduar els usos de les TAC en funció del nivell educatiu i de les
activitats establertes a les diferents àrees curriculars o matèries 

 20. Definir els nivells de competència digital de l'alumnat a assolir a cada 
nivell educatiu 

 40. Assegurar l'existència de material TAC a les diferents àrees que s'adapti 
a les necessitats específiques de l'alumnat 

 41. Facilitar suports TAC que millorin la producció de tot l'alumnat del centre 
tenint en compte les seves necessitats educatives 

 42. Propiciar l'existència d'entorns de treball dinàmics i flexibles que facilitin 
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l'adaptació de les activitats a les necessitats de l'alumnat del centre 

 52. Dissenyar activitats transversals que integrin l'ús de les TAC 

 71. Dissenyar mecanismes de seguiment de les programacions curriculars 
de les àrees respecte als recursos TAC emprats 

Aula
 11. Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte a la 
creació i tria d'activitats TAC diverses adients a les seves àrees i nivells 
impartits 

 20. Relacionar les activitats TAC de les àrees amb el nivell de competència 
digital fixat per a cada nivell 

 30. Donar a conèixer a l'alumnat les normes d'ús segur d'Internet i de 
respecte de la propietat intel.lectual 

 40. Establir mecanismes de coordinació entre àrees per assegurar una 
tipologia diversa de les activitats TAC realitzades a cada nivell educatiu 

 50. Definir exemples d'activitats col.laboratives i de treballs amb projectes 
aplicables a les aules per ajudar al professorat a generar-ne de pròpìes 

 60. Posar a disposició del professorat sistemes de projecció, ja siguin 
interactius (PDI) o no, per al seu ús 

 70. Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte de l'ús 
dels sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, i la creació i tria 
d'activitats relacionades 

 71. Fomentar l'intercanvi entre el professorat d'activitats dissenyades per a 
l'ús de sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no 

 80. Assegurar l'accés de la comunitat educativa a l'EVA del centre 

 81. Mantenir actualitzat l'EVA del centre amb els recursos i materials 
necessaris per al seguiment de les àrees en els diferents nivells 

 90. Utilitzar l'EVA del centre com a eix de la realització d'activitats de 
l'alumnat i de treball col.laboratiu 

 91. Utilitzar l'EVA del centre com a eina d'interacció entre l'alumnat i el 
professorat en el procés d'ensenyament/aprenentatge 

 

Competència digital docent i desenvolupament professional

Actuacions
Entorn

 020. Fomentar i facilitar la participació dels docents en xarxes educatives 
Centre

 010. Promoure la formació del professorat del centre en la creació i ús 
d'activitats TAC per aplicar-les a la seva tasca docent 

 011. Consensuar entre les àrees criteris d'assoliment de la competència 
digital en funció de cada nivell educatiu 
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 012. Incloure als criteris d'avaluació de les programacions didàctiques els 
criteris d'assoliment de la competència digital consensuats 

 030. Recollir i orientar les necessitats formatives del professorat en relació 
amb les TAC 

 040. Fomentar l'intercanvi de material i estratègies metodològiques entre el 
professorat 

 041. Fomentar l'intercanvi entre el professorat d'activitats dissenyades per a 
l'ús dels sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no 

Aula
 010. Establir mecanismes per conèixer les competències i les necessitats 
del professorat del centre: enquestes, formularis, atenció de consultes,... 

 020. Coordinació de les àrees quant als recursos emprats en els diferents 
nivells educatius 

 030. Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte a la 
creació i tria d'activitats TAC diverses adients a les seves àrees i nivells 
impartits 

 040. Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte de l'ús 
del sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, i la creació i tria 
d'activitats relacionades 

 050. Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte a la 
preparació de materials digitals de treball per a l'alumnat 

 060. Seguiment de l'ús de l'EVA del centre per part del professorat 

 061. Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte a la 
utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge 

 070. Desenvolupar i aplicar mecanismes de recollida per conèixer l'ús de les
TAC a les diferents àrees curriculars 

 080. Promoure la formació necessària dels professionals que atenen a 
l'alumnat amb necessitats educatives especials en l'ús de la tecnologia 
específica a l'abast del centre 

 090. Donar a conèixer entre el professorat les normes bàsiques d'ús segur 
de les tecnologies i de respecte a la propietat intel.lectual i a la privacitat de 
l'alumnat 

 

Seguiment, avaluació i millora

Actuacions
Entorn

 11. Fer difusió dels criteris sobre usos d'Internet al centre a través de les 
reunions de pares i mares 

 12. Demanar autorització per a l'ús d'aplicacions i serveis del web 2.0 i per a
l'ús d'imatges, publicació de dades de caràcter personal i de materials que 
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elabora l'alumnat 

 20. Difondre el Pla TAC del centre a través del web del centre 

 32. Ofertar cursos bàsics de formació TAC per als pares i mares 

 40. Fer arribar a totes les famílies a l'inici de curs fullets informatius o guies 
sobre els usos adequats de les tecnologies digitals 

 50. Fomentar i facilitar la participació dels docents en xarxes educatives 
Centre

 010. Definir anualment un pla d'acció a partir de les línies prioritàries de 
millora previstes al Pla TAC i avaluar-lo en finalitzar el curs 

 020. Revisar la documentació del centre amb l'objectiu d'introduir-hi l'esment
a l'ús de les tecnologies 

 040. Designar, dins la comissió TAC, una persona o equip responsable 
d'elaborar i difondre els criteris d'accessibilitat que adopta el centre i de 
revisar amb aquests criteris els materials publicats 

 060. A partir de les indicacions del dictamen de l'EAP, concretar les 
necessitats de maquinari i/o programari específic per l'alumne/a i establir les 
actuacions que calen per obtenir-lo 

 070. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari de les infraestructures digitals 

 071. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari del programari i serveis 
digitals del centre 

 090. Definir les normes d'ús de les infraestructures comunes del centre i 
difondre-les entre l'alumnat 

 100. Informar el professorat del centre de l'existència de l'aplicació Pla TAC 
de centre i facilitar l'accés a la darrera versió del Pla TAC 

 110. Detectar bones pràctiques al centre i establir mitjans per compartir-les i 
difondre-les entre el professorat 

 120. Definir mecanismes per al seguiment i l'avaluació dels resultats amb 
l'ús de les TAC 

 130. Desenvolupar mecanismes de recollida per conèixer l'ús de les TAC a 
les diferents àrees curriculars 

 131. Consensuar la concreció de les aplicacions, eines i metodologies 
emprades a cada nivell educatiu 

Aula
 010. Aplicar mecanismes de recollida per conèixer l'ús de les TAC a les 
diferents àrees curriculars 

 011. Fer un seguiment de l'ús de les TAC a les diferents àrees curriculars 

 020. Aplicar mecanismes d'avaluació de la competència digital de l'alumnat 
com a competència bàsica transversal 
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Infraestructures i serveis digitals

Actuacions
Entorn

 020. Posar en coneixement de la comunitat educativa les possibilitats que 
ofereix l'entorn quant a accés a equipaments tecnològics 

 030. Crear una pàgina web del centre que permeti mostrar informació del 
centre 

 031. Assegurar la imatge corporativa del web del centre 

 032. Definir els continguts que seran accessibles al web 

 033. Mantenir actualitzat de forma freqüent el web del centre 

 034. Donar a conèixer a la comunitat educativa el web del centre 

 035. Incentivar l'ús i consulta del web del centre per part de la comunitat 
educativa 

 040. Crear una intranet que permeti accedir a recursos interns compartits del
centre 

 041. Definir els continguts que seran accessibles a la intranet 

 042. Definir la política de contrasenyes per accedir a la Intranet 

 043. Donar a conèixer a la comunitat educativa la intranet del centre 
Centre

 010. Les infraestructures de comunicacions i els equipaments es 
corresponen als estàndards del "Catàleg de serveis de suport al lloc de 
treball" del Department d'Ensenyament  

 011. La renovació d'infraestructures i equipament es realitza en base als 
serveis del "Catàleg de serveis de suport al lloc de treball" del Department 
d'Ensenyament 

 020. Conèixer la infraestructura de connectivitat disponible i el cabal teòric 
que proporciona 

 021. Sol.licitar revisió de la infraestructura cas que el cabal real disponible 
no es correspongui per una diferència molt forta (50% o més) amb el cabal 
teòric que es disposa 

 022. Adequar les activitats del centre a l'amplada de banda disponible 

 023. Sol.licitar la disposició de servidors de comunicacions (funció "cache") 
per millorar l'ample de banda 

 024. Sol.licitar increments d'amplada de banda quan el nivell d'activitats que 
es realitzen ho justifiqui 

 030. Controlar i posar a disposició del professorat l'ocupació dels espais d'ús
comú amb equipament TAC 
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 040. Assegurar la presència de servei de projecció interactiva (amb 
ordinador connectat a Internet) als espais d'aprenentatge d'ús comú que el 
centre determini 

 050. Recollir les necessitats de programari, serveis o aplicacions de 
l'activitat curricular i l'alumnat 

 051. Valorar les necessitats recollides respecte de programari, serveis o 
aplicacions de l'activitat curricular i l'alumnat i prioritzar-les en funció de les 
possibilitats del centre 

 060. Recollir les necessitats de programari, serveis o aplicacions dels 
professorat 

 061. Valorar les necessitats recollides respecte de programari, serveis o 
aplicacions del professorat i prioritzar-les en funció de les possibilitats del 
centre 

 080.Mantenir  operativa i fomentar la utilització dels perifèrics que disposa 

 081. Actualitzar la disposició de perifèrics especialitzats en la mesura de les 
possibilitats del centre 

 090. Conèixer les necessitats específiques de l'alumnat amb discapacitat per
assegurar la seva accessibilitat a tots els serveis digitals del centre 

 091.Sol.licitar  i fer el seguiment dels serveis  o recursos específics per 
garantir l'accessibilitat de tot l'alumnat:

 * Maquinari: comprovar que disposa de tots els perifèrics necessaris per 
accedir a l'ordinador

 * Sistema operatiu: saber activar les opcions d'accessibilitat adequades a 
cada realitat

 * Programari: saber instal.lar el programari necessari

 * Materials: adequar-los, tant en format  com en contingut, per tal que 
serveixin per a l'aprenentatge de tot l'alumnat 

 100. Planificar la renovació de l'equipament TAC en funció de les 
necessitats i de les possibilitats del centre mitjancant el servei de suport al 
lloc de treball i el "Catàleg d'equipaments i serveis  TIC" 

 110. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari de les infraestructures digitals 

 120. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari del programari i serveis 
digitals del centre 

 130. Assegurar un assessorament específic per tal d'orientar el centre en la 
tria o renovació d'infraestructures o serveis digitals mitjancant el servei de 
suport al lloc de treball 

 140. Dotar el centre d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA) 
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 150. Donar a conèixer al professorat les caacterístiques i documentació de l' 
entorn virtual d'aprenentatge (EVA)

   

 160. Conèixer les eines i polítiques de filtratge del Departament, consensuar
els continguts a filtrar i sol.licitar, si s'escau al servei de suport al lloc de 
treball la provisió d'aquest servei 

 161. Sol.licitar al servei de suport al lloc de treball  la provisió del servei de  
servidor de comunicacions en els casos que aquest servei s'adigui a les 
necessitats del centre en aquest àmbit 

 170. Establir un protocol àgil de comunicació d'incidències tècniques 
internes 

 171. Conèixer els serveis de suport facilitats pel servei de suport al lloc de 
treball  i utilitzar adequadament els mateixos per a la resolució de les 
incidències que no han pogut ésser resoltes internament 

 190. Garantir la seguretat en els espais virtuals emprats pel centre 

 200.Assegurar l'adequada provisió del servei de protecció antivirus 
mitjancant la instal.lació del  programari necessari per assegurar la protecció 
dels equips en front dels virus informàtics 

 210. Assegurar que en els ordinadors en què s'hagin d'utilitzar, es donin les 
condicions adequades d'accés a les aplicacions informàtiques de gestió del 
Departament 

 211. Assegurar el coneixement per part de les persones implicades de les 
aplicacions informàtiques de gestió del Departament d'Ensenyament 

 212. Accedir als serveis de suport a l'usuari en el cas de consultes o 
comunicació d'incidències  relacionades amb el treball amb les  aplicacions 
informàtiques de gestió del Departament d'Ensenyament 

 230. Respondre anualment el qüestionari que envia el Departament per a 
l'estadística de la Societat de la Informació 

Aula
 010. Assegurar que aquesta connectivitat existeixi i mantenir-ne operatiu el 
funcionament amb els serveis TIC disponibles 

 020. Assegurar la presència de sistemes de projecció a les aules i el seu 
bon funcionament amb els serveis TIC disponibles 

 021. Assegurar el correcte funcionament dels ordinadors disponibles a l'aula 
amb els serveis TIC disponibles 

 030. Assegurar que la connectivitat estigui operativa i mantenir-ne el 
funcionament amb els serveis TIC disponibles 

 040. Assegurar que els equipaments estiguin operatius, ben configurats i 
adequadament connectats a xarxa amb els serveis TIC disponibles 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 010. D
efinir quins canals digitals utilitza el 

centre per com
unicar-se am

b la com
unitat 

educativa i qui és la persona o persones 
responsables de gestionar-los 

 Equip directiu 
gestiona c/e i 
intranet am

b 
m

issatgeria interna.

Equip directiu
D

el 15/09/2015 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 010. D
efinir un protocol d'acollim

ent del 
professorat que s'incorpora de nou al centre 
que reculli el traspàs de les actuacions TAC

 

 D
urant els prim

ers 
dies de setem

bre 
es fan dues 
reunions per 
explicar l&acute;'ús
de D

rive, M
oodle i 

PD
I i es facilita una

adreca electrònica 
am

b el dom
ini 

@
insvilafant.cat

C
oordinador TIC

-D
irecció

D
el 01/09/2015 al 30/09/2015 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 010. R
ealizar una diagnosi de les TAC

 al 
centre en tots els seus vessants 
(infraestructures i equipam

ents, didàctico-
pedagògics i organitzatius) per tal de tenir 
indicacions clares dels punts forts i febles 

 La persona 
responsable 
d'aquesta diagnosi 
és el C

oordinador 
d'Inform

àtica 
conjuntam

ent am
b 

el dinam
itzador 

TAC

Xavier Ardite-Jordi 
Pregonas

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 011. C
rear un sistem

a de "tutoria TAC
" entre 

el professorat per tal que es produeixi un 
acom

panyam
ent tecnico-m

etodològic en l'ús de
les TAC

 a l'aula per al professorat que ho 
necessiti 

 H
um

ans, 
dinam

itzador TAC
 

am
b reducció 

horària

D
inam

itzador TAC
D

el 15/09/2015 al 30/06/2016 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 011. Establir un protocol per gestionar la 
com

unicació digital am
b les fam

ílies i la 
societat en general (correu, SM

S, w
eb, bloc...) i

quina tipologia de contingut es vehicula am
b 

cadascun dels m
itjans, periodicitat en 

l'actualització, form
ació dels responsables, 

etc... 

 R
eunions 

inform
atives de 

pares i m
ares 

d'alum
nes d'inici de

cada curs escolar i,
per les fam

ílies 
d'alum

nat de 1r, 
tam

bé una reunió 
específica en 
relació al llibre 
digital i EVA

D
irecció

D
el 15/09/2015 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 030. Im
pulsar i dinam

itzar la discussió entre el 
professorat del centre i crear la com

issió que 
s'encarregarà d'elaborar el Pla TAC

 i fer-ne el 
seguim

ent en els term
inis que s'estableixin 

 D
urant el curs 15-

16 es crea la 
com

issió i es fan 
diverses reunions 
am

b l'objectiu de 
tenir elaborat el pla 
TAC

 durant el curs 
15-16

D
irecció

D
el 02/02/2015 al 29/04/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 033. Assignar els recursos disponibles i 
preveure els que seran necessaris per a 
l'assolim

ent dels objectius previstos 

 Equipam
ent del 

centre assignat per 
D

epartam
ent, 

equipam
ent d'aula 

dotació del centre i 
ordinador personal 
de l'alum

nat. 
Tam

bé es fa 
form

ació inicial( 

C
oordinador TIC

-D
irecció

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

setem
bre) i 

form
ació 

contínua(durant al 
curs) al professorat

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 040. Form
alitzar els procedim

ents pel que fa a
la inclusió digital de tot l'alum

nat 
 Prim

ers dies del 
curs es vetlla per 
tal que l'alum

nat 
conegui com

 
accedir a la w

ifi, 
M

oodle, correu 
@

insvilafant i 
llibres digitals. 
Tam

bé poden venir
3 tardes al centres 
per conectar-se a 
Internet.

Equip directiu
D

el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 050. D
efinir els nivells de com

petència digital 
de l'alum

nat a assolir a cada nivell educatiu 
 1 ESO

: 
Instrum

ents i 
aplicacions: 
dispositius digitals, 
aplicacions 
genèriques i 
m

ultim
èdia.

 2 ESO
: 

Tractam
ent de la 

inform
ació i 

organització dels 
entorns de treball i 

C
laustre

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

d'aprenentatge

 3 ESO
: 

C
om

unicació 
interpersonal i 
col.laboració

 4 ESO
: 

C
iutadania, hàbits, 

civism
e i identitat 

digital
 Estratègia, lideratge i 
gestió

 051. Im
plem

entar eines TAC
 que form

in part 
de l'avaluació de l'alum

nat 
 Q

üestionaris 
M

oodle, Kahoot, 
quaderns digitals....

C
oordinador TIC

-D
irecció-

C
laustre

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 060. R
evisar el com

plim
ent de les instruccions

del D
epartam

ent d'Ensenyam
ent pel que fa a la

protecció de dades personals i de la propietat 
intel.lectual en els entorns digitals del centre 

D
irecció-C

oordinador 
d'Inform

àtica
D

el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 061. G
arantir la difusió de la norm

ativa 
vinculada a LO

PD
 i a la LPI a tota la com

unitat 
educativa 

 R
eunions de pares

i m
ares, xerrades 

M
ossos sobre 

seguretat a Internet

C
oordinador TIC

-D
irecció-

C
laustre

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 070. C
rear la com

issió TAC
 de centre 

integrada per l'equip directiu, professorat i 
d'altres m

em
bres de la com

unitat educativa, si 
així es determ

ina 

 Es va crear el curs
14-15

D
irecció-C

oordinador 
d'Inform

àtica
D

el 02/02/2015 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
Equip directiu-C

oordinador 
D

el 01/09/2015 al 30/06/2016 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

gestió
 071. D

efinir les responsabilitats entre els 
integrants de la com

issió TAC
 (ex.: 

com
petència digital i currículum

, difusió interna,
difusió i com

unicació externa, EVA, 
acom

panyam
ent tècnic a l'aula, coordinació 

TAC
, actualització i difusió de l'aplicatiu del Pla 

TAC
 de centre, accessibilitat i inclusió, etc..) 

 La com
petència 

digital el 
professorat 
l'adquireix 
m

itjancant la 
form

ació contínua i 
la desenvolupa 
am

b l'alum
nat am

b 
el suport del 
dinam

itzador TAC
, 

si s'escau. La 
difusió del pla TAC

 
es fa al C

laustre i 
C

onsell Escolar i es
publicarà a la w

eb. 
S'actualitzarà 
anualm

ent, de 
m

anera coordinada
entre l'Equip 
directiu i el 
C

oordinador 
d'Inform

àtica

d'Inform
àtica

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 100. D
esignar la persona responsable 

d'inform
ar internam

ent sobre el Pla TAC
 del 

centre i de donar d'alta el professorat a 
l'aplicatiu per tal de tenir accés a la darrera 
actualització 

D
irecció

D
el 22/02/2016 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 110. Form
alitzar els procedim

ents pel que fa a
la inclusió digital de tot el professorat 

 Form
ació inicial els

prim
ers dies de 

C
oordinador TIC

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

setem
bre i form

ació
contínua 
(FIC

_PFZ) durant 
el curs

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 120. D
efinir les característiques dels serveis 

digitals del centre per tal de garantir-ne 
l'accessibilitat de tota la com

unitat educativa 

 Es facilita la 
contrasenya w

ifi a 
l'alum

nat així com
 

la de M
oodle, 

correu @
insvilafant

i llibres digitals.

Equip directiu-C
oordinador 

d'Inform
àtica

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 121. Assegurar l'aplicació d'aquestes 
característiques dels serveis digitals del centre 

 Acom
panyam

ent 
del professorat  per
part del 
dinam

itzador TAC
. 

D
es de cada 

m
atèria verificar la 

utilització dels 
recursos digitals 
per l'alum

nat

C
laustre

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 10. D
efinir i graduar els usos de les TAC

 en 
funció del nivell educatiu i de les activitats 
establertes a les diferents àrees curriculars o 
m

atèries 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 11. Proporcionar form
ació i assessoram

ent al 
professorat respecte a la creació i tria 
d'activitats TAC

 diverses adients a les seves 
àrees i nivells im

partits 

D
inam

itzador TAC
D

el 01/09/2015 al 30/06/2016 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

 U
sos curriculars

 20. D
efinir els nivells de com

petència digital de
l'alum

nat a assolir a cada nivell educatiu 
 1 ESO

: 
Instrum

ents i 
aplicacions

 2 ESO
: 

Tractam
ent de la 

inform
ació i 

organització dels 
entorns de treball i 
aprenentatge

 3 ESO
: 

C
om

unicació 
interpersonal i 
col.laboració

 4 ESO
: 

C
iutadania, hàbits, 

civism
e i identitat 

digital

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

D
el 02/02/2015 al  

 U
sos curriculars

 20. Incentivar l'ús de les diferents plataform
es 

del centre per part de la com
unitat educativa 

Equip directiu-C
oordinador 

d'Inform
àtica

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 20. R
elacionar les activitats TAC

 de les àrees 
am

b el nivell de com
petència digital fixat per a 

cada nivell 

Equip docent-D
inam

itzador 
TAC

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 21. Im
plicar les fam

ílies en el procés 
d'aprenentatge m

itjancant l'us de les diferents 
 C

ada anys es fa 
una reunió 

Equip directiu
D

el 01/10/2015 al 30/10/2015 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

plataform
es del centre: agendes digitals, 

form
ació de fam

ílies,.. 
inform

ativa per 
fam

ílies d'alum
nat 

de 1r d'ESO
.

 U
sos curriculars

 22. D
onar a conèixer a la com

unitat educativa 
la producció de continguts realitzats per 
l'alum

nat 

 Es pengen a site o
altres suports 
digitals virtuals.

Professorat
D

el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 30. D
onar a conèixer a l'alum

nat les norm
es 

d'ús segur d'Internet i de respecte de la 
propietat intel.lectual 

Equip docent-D
inam

itzador 
TAC

D
el 15/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 40. Assegurar l'existència de m
aterial TAC

 a 
les diferents àrees que s'adapti a les 
necessitats específiques de l'alum

nat 

C
AD

-PsP
D

el 02/02/2015 al  

 U
sos curriculars

 40. Establir m
ecanism

es de coordinació entre 
àrees per assegurar una tipologia diversa de 
les activitats TAC

 realitzades a cada nivell 
educatiu 

Equip docent-D
inam

itzador 
TAC

D
el 15/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 41. Facilitar suports TAC
 que m

illorin la 
producció de tot l'alum

nat del centre tenint en 
com

pte les seves necessitats educatives 

C
AD

-PsP
D

el 02/02/2015 al  

 U
sos curriculars

 42. Propiciar l'existència d'entorns de treball 
dinàm

ics i flexibles que facilitin l'adaptació de 
les activitats a les necessitats de l'alum

nat del 
centre 

C
AD

-Equips docents
  

 U
sos curriculars

 50. D
efinir exem

ples d'activitats col.laboratives
D

inam
itzador TAC

D
el 15/09/2015 al 30/06/2016 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

i de treballs am
b projectes aplicables a les 

aules per ajudar al professorat a generar-ne de
pròpìes 

 U
sos curriculars

 52. D
issenyar activitats transversals que 

integrin l'ús de les TAC
 

Equips docents
  

 U
sos curriculars

 60. Posar a disposició del professorat 
sistem

es de projecció, ja siguin interactius 
(PD

I) o no, per al seu ús 

Equip directiu-C
oordinador 

d'Inform
àtica

D
el 15/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 70. Proporcionar form
ació i assessoram

ent al 
professorat respecte de l'ús dels sistem

es de 
projecció, ja siguin interactius (PD

I) o no, i la 
creació i tria d'activitats relacionades 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 71. D
issenyar m

ecanism
es de seguim

ent de 
les program

acions curriculars de les àrees 
respecte als recursos TAC

 em
prats 

C
ap d'Estudis-D

inam
itzador

TAC
  

 U
sos curriculars

 71. Fom
entar l'intercanvi entre el professorat 

d'activitats dissenyades per a l'ús de sistem
es 

de projecció, ja siguin interactius (PD
I) o no 

D
inam

itzador TAC
-Equips 

docents
D

el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 80. Assegurar l'accés de la com
unitat 

educativa a l'EVA del centre 

D
irecció

D
el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 81. M
antenir actualitzat l'EVA del centre am

b 
els recursos i m

aterials necessaris per al 
seguim

ent de les àrees en els diferents nivells 

Professorat
D

el 01/09/2015 al 30/06/2016 
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

 U
sos curriculars

 90. U
tilitzar l'EVA del centre com

 a eix de la 
realització d'activitats de l'alum

nat i de treball 
col.laboratiu 

Professorat
D

el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 U
sos curriculars

 91. U
tilitzar l'EVA del centre com

 a eina 
d'interacció entre l'alum

nat i el professorat en 
el procés d'ensenyam

ent/aprenentatge 

 Es fom
enta la 

com
unicació 

professorat-
alum

nat utilitzant 
aquest canal.

Professorat
D

el 01/09/2015 al 30/06/2016 

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 010. Establir m
ecanism

es per conèixer les 
com

petències i les necessitats del professorat 
del centre: enquestes, form

ularis, atenció de 
consultes,... 

D
inam

itzador TAC
  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 010. Prom
oure la form

ació del professorat del 
centre en la creació i ús d'activitats TAC

 per 
aplicar-les a la seva tasca docent 

Equip docent-D
inam

itzador 
TAC

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 011. C
onsensuar entre les àrees criteris 

d'assolim
ent de la com

petència digital en 
funció de cada nivell educatiu 

Equips docents-
D

inam
itzador TAC

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 012. Incloure als criteris d'avaluació de les 
program

acions didàctiques els criteris 
d'assolim

ent de la com
petència digital 

consensuats 

Professorat-D
inam

itzador 
TAC

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
 020. C

oordinació de les àrees quant als 
recursos em

prats en els diferents nivells 

D
inam

itzador TAC
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5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

professional
educatius 

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 020. Fom
entar i facilitar la participació dels 

docents en xarxes educatives 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 030. Proporcionar form
ació i assessoram

ent al
professorat respecte a la creació i tria 
d'activitats TAC

 diverses adients a les seves 
àrees i nivells im

partits 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

-
D

epartam
ents

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 030. R
ecollir i orientar les necessitats 

form
atives del professorat en relació am

b les 
TAC

 

Equip directiu-C
oordinador 

d'Inform
àtica-D

inam
itzador 

TAC

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 040. Fom
entar l'intercanvi de m

aterial i 
estratègies m

etodològiques entre el 
professorat 

C
oordinador TIC

-D
irecció-

C
laustre

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 040. Proporcionar form
ació i assessoram

ent al
professorat respecte de l'ús del sistem

es de 
projecció, ja siguin interactius (PD

I) o no, i la 
creació i tria d'activitats relacionades 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 041. Fom
entar l'intercanvi entre el professorat 

d'activitats dissenyades per a l'ús dels 
sistem

es de projecció, ja siguin interactius 
(PD

I) o no 

D
epartam

ents
  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
 050. Proporcionar form

ació i assessoram
ent al

professorat respecte a la preparació de 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC
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A
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R
ecursos

R
esponsables

Tem
porització

professional
m

aterials digitals de treball per a l'alum
nat 

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 060. Seguim
ent de l'ús de l'EVA del centre per

part del professorat 

Equip directiu
  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 061. Proporcionar form
ació i assessoram

ent al
professorat respecte a la utilització d'entorns 
virtuals d'aprenentatge 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 070. D
esenvolupar i aplicar m

ecanism
es de 

recollida per conèixer l'ús de les TAC
 a les 

diferents àrees curriculars 

Equip directiu-D
inam

itzador
TAC

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 080. Prom
oure la form

ació necessària dels 
professionals que atenen a l'alum

nat am
b 

necessitats educatives especials en l'ús de la 
tecnologia específica a l'abast del centre 

C
AD

-PsP-D
inam

itzador 
TAC

  

 C
om

petència digital 
docent i 
desenvolupam

ent 
professional

 090. D
onar a conèixer entre el professorat les 

norm
es bàsiques d'ús segur de les tecnologies 

i de respecte a la propietat intel.lectual i a la 
privacitat de l'alum

nat 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 010. Aplicar m
ecanism

es de recollida per 
conèixer l'ús de les TAC

 a les diferents àrees 
curriculars 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 010. D
efinir anualm

ent un pla d'acció a partir 
de les línies prioritàries de m

illora previstes al 
Pla TAC

 i avaluar-lo en finalitzar el curs 
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A
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R
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R
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porització

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 011. Fer un seguim
ent de l'ús de les TAC

 a les
diferents àrees curriculars 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 020. Aplicar m
ecanism

es d'avaluació de la 
com

petència digital de l'alum
nat com

 a 
com

petència bàsica transversal 

D
inam

itzador TAC
-Equips 

docents
  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 020. R
evisar la docum

entació del centre am
b 

l'objectiu d'introduir-hi l'esm
ent a l'ús de les 

tecnologies 

  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 040. D
esignar, dins la com

issió TAC
, una 

persona o equip responsable d'elaborar i 
difondre els criteris d'accessibilitat que adopta 
el centre i de revisar am

b aquests criteris els 
m

aterials publicats 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 060. A partir de les indicacions del dictam
en 

de l'EAP, concretar les necessitats de 
m

aquinari i/o program
ari específic per 

l'alum
ne/a i establir les actuacions que calen 

per obtenir-lo 

C
AD

-PsP
  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 070. R
ealitzar i m

antenir actualitzat l'inventari 
de les infraestructures digitals 

C
oordinador TIC

  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 071. R
ealitzar i m

antenir actualitzat l'inventari 
del program

ari i serveis digitals del centre 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 090. D
efinir les norm

es d'ús de les 
Equip directiu-C

oordinador 
d'Inform

àtica
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infraestructures com
unes del centre i difondre-

les entre l'alum
nat 

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 100. Inform
ar el professorat del centre de 

l'existència de l'aplicació Pla TAC
 de centre i 

facilitar l'accés a la darrera versió del Pla TAC
 

Equip directiu
  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 11. Fer difusió dels criteris sobre usos 
d'Internet al centre a través de les reunions de 
pares i m

ares 

Equip directiu
  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 110. D
etectar bones pràctiques al centre i 

establir m
itjans per com

partir-les i difondre-les 
entre el professorat 

D
inam

itzador TAC
  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 12. D
em

anar autorització per a l'ús 
d'aplicacions i serveis del w

eb 2.0 i per a l'ús 
d'im

atges, publicació de dades de caràcter 
personal i de m

aterials que elabora l'alum
nat 

Equip directiu
  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 120. D
efinir m

ecanism
es per al seguim

ent i 
l'avaluació dels resultats am

b l'ús de les TAC
 

C
oordinador TIC

-
D

inam
itzador TAC

  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 130. D
esenvolupar m

ecanism
es de recollida 

per conèixer l'ús de les TAC
 a les diferents 

àrees curriculars 

Equip directiu-D
inam

itzador
TAC

  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 131. C
onsensuar la concreció de les 

aplicacions, eines i m
etodologies em

prades a 
cada nivell educatiu 

Equip docent-D
inam

itzador 
TAC
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A
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R
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R
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Tem
porització

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 20. D
ifondre el Pla TAC

 del centre a través del
w

eb del centre 

Equip directiu
  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 32. O
fertar cursos bàsics de form

ació TAC
 per

als pares i m
ares 

Equip directiu
  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 40. Fer arribar a totes les fam
ílies a l'inici de 

curs fullets inform
atius o guies sobre els usos 

adequats de les tecnologies digitals 

 Es penja a la w
eb i

s'inform
a a les 

reunions. En cas 
de dificultat per 
accedir es faciliten 
còpies en paper.

Equip directiu
  

 Seguim
ent, avaluació

i m
illora

 50. Fom
entar i facilitar la participació dels 

docents en xarxes educatives 

Equip docent-D
inam

itzador 
TAC

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 010. Assegurar que aquesta connectivitat 
existeixi i m

antenir-ne operatiu el funcionam
ent

am
b els serveis TIC

 disponibles 

C
oordinador TIC

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 010. Les infraestructures de com
unicacions i 

els equipam
ents es corresponen als 

estàndards del "C
atàleg de serveis de suport al

lloc de treball" del D
epartm

ent d'Ensenyam
ent  

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 011. La renovació d'infraestructures i 
equipam

ent es realitza en base als serveis del 
"C

atàleg de serveis de suport al lloc de treball" 
del D

epartm
ent d'Ensenyam

ent 

  

 Infraestructures i 
C

oordinador TIC
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R
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R
esponsables

Tem
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serveis digitals
 020. Assegurar la presència de sistem

es de 
projecció a les aules i el seu bon funcionam

ent 
am

b els serveis TIC
 disponibles 

 Infraestructures i 
serveis digitals

 020. C
onèixer la infraestructura de 

connectivitat disponible i el cabal teòric que 
proporciona 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 020. Posar en coneixem
ent de la com

unitat 
educativa les possibilitats que ofereix l'entorn 
quant a accés a equipam

ents tecnològics 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 021. Assegurar el correcte funcionam
ent dels 

ordinadors disponibles a l'aula am
b els serveis 

TIC
 disponibles 

C
oordinador TIC

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 021. Sol.licitar revisió de la infraestructura cas 
que el cabal real disponible no es correspongui
per una diferència m

olt forta (50%
 o m

és) am
b 

el cabal teòric que es disposa 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 022. Adequar les activitats del centre a 
l'am

plada de banda disponible 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 023. Sol.licitar la disposició de servidors de 
com

unicacions (funció "cache") per m
illorar 

l'am
ple de banda 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 024. Sol.licitar increm
ents d'am

plada de banda
quan el nivell d'activitats que es realitzen ho 
justifiqui 
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A
ctuacions

R
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R
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Tem
porització

 Infraestructures i 
serveis digitals

 030. Assegurar que la connectivitat estigui 
operativa i m

antenir-ne el funcionam
ent am

b 
els serveis TIC

 disponibles 

C
oordinador TIC

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 030. C
ontrolar i posar a disposició del 

professorat l'ocupació dels espais d'ús com
ú 

am
b equipam

ent TAC
 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 030. C
rear una pàgina w

eb del centre que 
perm

eti m
ostrar inform

ació del centre 

Equip directiu-C
oordinador 

d'Inform
àtica-D

inam
itzador 

TAC

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 031. Assegurar la im
atge corporativa del w

eb 
del centre 

Equip directiu
  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 032. D
efinir els continguts que seran 

accessibles al w
eb 

Equip directiu
  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 033. M
antenir actualitzat de form

a freqüent el 
w

eb del centre 
 Així com

 xarxes 
socials de  
com

unicació: 
facebook, tw

itter

Equip directiu
  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 034. D
onar a conèixer a la com

unitat 
educativa el w

eb del centre 

Equip directiu
  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 035. Incentivar l'ús i consulta del w
eb del 

centre per part de la com
unitat educativa 

C
laustre

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 040. Assegurar la presència de servei de 
  



           Institut
          de Vilafant
 02/03/2016

Pàg. 29

5-
PLA

N
IFIC

A
C

IÓ

Tem
es

A
ctuacions

R
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R
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Tem
porització

projecció interactiva (am
b ordinador connectat 

a Internet) als espais d'aprenentatge d'ús com
ú

que el centre determ
ini 

 Infraestructures i 
serveis digitals

 040. Assegurar que els equipam
ents estiguin 

operatius, ben configurats i adequadam
ent 

connectats a xarxa am
b els serveis TIC

 
disponibles 

C
oordinador TIC

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 040. C
rear una intranet que perm

eti accedir a 
recursos interns com

partits del centre 

Equip directiu-C
oordinador 

d'Inform
àtica

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 041. D
efinir els continguts que seran 

accessibles a la intranet 

Equip directiu
  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 042. D
efinir la política de contrasenyes per 

accedir a la Intranet 

Equip directiu-C
oordinador 

d'Inform
àtica

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 043. D
onar a conèixer a la com

unitat 
educativa la intranet del centre 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 050. R
ecollir les necessitats de program

ari, 
serveis o aplicacions de l'activitat curricular i 
l'alum

nat 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 051. Valorar les necessitats recollides 
respecte de program

ari, serveis o aplicacions 
de l'activitat curricular i l'alum

nat i prioritzar-les 
en funció de les possibilitats del centre 

  

 Infraestructures i 
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serveis digitals
 060. R

ecollir les necessitats de program
ari, 

serveis o aplicacions dels professorat 
 Infraestructures i 
serveis digitals

 061. Valorar les necessitats recollides 
respecte de program

ari, serveis o aplicacions 
del professorat i prioritzar-les en funció de les 
possibilitats del centre 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 080.M
antenir  operativa i fom

entar la utilització
dels perifèrics que disposa 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 081. Actualitzar la disposició de perifèrics 
especialitzats en la m

esura de les possibilitats 
del centre 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 090. C
onèixer les necessitats específiques de 

l'alum
nat am

b discapacitat per assegurar la 
seva accessibilitat a tots els serveis digitals del 
centre 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 091.Sol.licitar  i fer el seguim
ent dels serveis  

o recursos específics per garantir 
l'accessibilitat de tot l'alum

nat:

 * M
aquinari: com

provar que disposa de tots 
els perifèrics necessaris per accedir a 
l'ordinador

 * Sistem
a operatiu: saber activar les opcions 

d'accessibilitat adequades a cada realitat
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 * Program
ari: saber instal.lar el program

ari 
necessari

 * M
aterials: adequar-los, tant en form

at  com
 

en contingut, per tal que serveixin per a 
l'aprenentatge de tot l'alum

nat 
 Infraestructures i 
serveis digitals

 100. Planificar la renovació de l'equipam
ent 

TAC
 en funció de les necessitats i de les 

possibilitats del centre m
itjancant el servei de 

suport al lloc de treball i el "C
atàleg 

d'equipam
ents i serveis  TIC

" 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 110. R
ealitzar i m

antenir actualitzat l'inventari 
de les infraestructures digitals 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 120. R
ealitzar i m

antenir actualitzat l'inventari 
del program

ari i serveis digitals del centre 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 130. Assegurar un assessoram
ent específic 

per tal d'orientar el centre en la tria o renovació
d'infraestructures o serveis digitals m

itjancant 
el servei de suport al lloc de treball 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 140. D
otar el centre d'un entorn virtual 

d'aprenentatge (EVA) 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 150. D
onar a conèixer al professorat les 

caacterístiques i docum
entació de l' entorn 

virtual d'aprenentatge (EVA)
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 Infraestructures i 
serveis digitals

 160. C
onèixer les eines i polítiques de filtratge 

del D
epartam

ent, consensuar els continguts a 
filtrar i sol.licitar, si s'escau al servei de suport 
al lloc de treball la provisió d'aquest servei 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 161. Sol.licitar al servei de suport al lloc de 
treball  la provisió del servei de  servidor de 
com

unicacions en els casos que aquest servei 
s'adigui a les necessitats del centre en aquest 
àm

bit 

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 170. Establir un protocol àgil de com
unicació 

d'incidències tècniques internes 
 H

i ha un form
ulari 

a la intranet del 
centre

Equip directiu-C
oordinador 

d'Inform
àtica

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 171. C
onèixer els serveis de suport facilitats 

pel servei de suport al lloc de treball  i utilitzar 
adequadam

ent els m
ateixos per a la resolució 

de les incidències que no han pogut ésser 
resoltes internam

ent 

 Incidències al SAU
C

oordinador TIC
  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 190. G
arantir la seguretat en els espais 

virtuals em
prats pel centre 

Equip directiu
  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 200.Assegurar l'adequada provisió del servei 
de protecció antivirus m

itjancant la instal.lació 
del  program

ari necessari per assegurar la 
protecció dels equips en front dels virus 
inform

àtics 

C
oordinador TIC
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 Infraestructures i 
serveis digitals

 210. Assegurar que en els ordinadors en què 
s'hagin d'utilitzar, es donin les condicions 
adequades d'accés a les aplicacions 
inform

àtiques de gestió del D
epartam

ent 

C
oordinador TIC

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 211. Assegurar el coneixem
ent per part de les 

persones im
plicades de les aplicacions 

inform
àtiques de gestió del D

epartam
ent 

d'Ensenyam
ent 

C
oordinador TIC

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 212. Accedir als serveis de suport a l'usuari en
el cas de consultes o com

unicació 
d'incidències  relacionades am

b el treball am
b 

les  aplicacions inform
àtiques de gestió del 

D
epartam

ent d'Ensenyam
ent 

C
oordinador TIC

  

 Infraestructures i 
serveis digitals

 230. R
espondre anualm

ent el qüestionari que 
envia el D

epartam
ent per a l'estadística de la 

Societat de la Inform
ació 

Equip directiu-C
oordinador 

d'Inform
àtica
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6- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
 012. Establir els criteris 
necessaris per tal que les 
tecnologies estiguin definides a 
la programació anual de centre 

 012a. Existència de criteris clars respecte a la inclusió de 
les tecnologies en el pla anual de centre

 012b. Revisió del pla anual de centre 
 013. Definir i revisar la 
composició de la comissió TAC 

 013. Concreció dels membres que han de formar la 
comissió TAC 

 014. Establir l'àmbit d'actuació 
de la comissió TAC 

 014. Concreció de les diferents àrees d'actuació de la 
comissió TAC 

 015. Revisar la seqüenciació de 
la competència digital a les àrees
curriculars 

 015a. Existència d'una seqüenciació de la competència 
digital al llarg dels nivells educatius a les programacions 
didàctiques

 015b. Existència de coordinació entre les àrees respecte 
de la seqüenciació de la competència digital 

 021. Fer ús del correu electrònic 
per a la comunicació interna 
(professorat i alumnat) i externa 
(famílies, administració i serveis 
externs) 

 021a. Comunicació interna majoritàriament via correu 
electrònic

 021b. Llistat accessible d'adreces electròniques de les 
famílies

 021c. Comunicació amb les famílies majoritàriament via 
correu electrònic

 021d. Comunicació externa del centre majoritàriament via 
correu electrònic 

 022. Mantenir actualitzada el 
web del centre 

 022a. Actualització freqüent del web del centre

 022b. El web del centre proporciona la informació 
necessària del centre de forma àgil 

 023. Promoure l'ús de l'EVA del 
centre i assegurar-ne 
l'accessibilitat per part de tota la 
comunitat educativa 

 023a. Us de l'EVA del centre per part del professorat com 
eina en el procés d'ensenyament-aprenentatge

 023b. Us de l'EVA del centre per part de l'alumnat com a 
eina d'aprenentatge

 023c. Coneixement i consulta de l'EVA del centre per part 
de les famílies

 023d. Assegurar que l'EVA del centre compleix els criteris 
d'accessibilitat definits pel centre 

 024. Gestionar les llicències 
digitals en cas de centres amb 
model 1:1 

 024a. Relació de les llicències digitals emprades per les 
diferents àrees

 024b. Existència d'un protocol de relació entre el centre i 
els proveïdors de les llicències digitals

 024c. Relació de les llicències digitals assignades a cada 
alumne/a

 024d. Assegurar que els productes digitals emprats 
compleixen els criteris d'accessibilitat definits pel centre 
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 025. Fer pública la producció 
digital de la comunitat educativa: 
blogs, pàgines personals 

 025. La producció digital de la comunitat educativa és 
accessible i pública a partir del web del centre 

 026. Mantenir l'agenda digital del
centre i/o de les aules 

 026a. L'agenda digital del centre està actualitzada

 026b. Existència d'agenda digital de les aules

 026c. Existència d'un responsable de l'actualització de 
l'agenda digital de les aules

 026d. L'agenda de l'aula està actualitzada setmanalment 
 027. Recolzar i incentivar l'ús de 
les tecnologies per part de les 
famílies 

 027a. Formació de les famílies respecte de l'ús de les 
tecnologies

 027b. Difusió de les possibilitats d'ús de les tecnologies 
per part de les famílies: reunions de famílies, circulars, 
reunions de tutoria

 027c. Assegurar l'accessibilitat de les famílies als serveis 
digitals del centre 

 028. Fer accessible la consulta 
del pla TAC a la comunitat 
educativa 

 028a. Difusió de l'existència del pla TAC a tota la 
comunitat educativa

 028b. El pla TAC és accessible a tota la comunitat 
educativa de forma simple 

 031. Planificar i prioritzar les 
tasques a dur a terme anualment

 031a. Existència d'un llistat d'accions a dur a terme 
anualment amb priorització clara

 031b. Existència d'un pla anual temporitzat que recull les 
accions previstes 

 032. Avaluar al final del curs 
l'assoliment de la planificació 
fixada 

 032a. Existència d'indicadors clars que permetin 
l'avaluació de l'assoliment del pla general anual de centre

 032b. Avaluació dels indicadors

 032c. Redacció d'un informe final respecte de l'assoliment 
del pla general anual de centre fixat 

 042. Assegurar la presència de 
l'aplicació metodològica de les 
tecnologies a les programacions 
didàctiques de les diferents àrees
curriculars 

 042a. Consens d'un model de programació didàctica que 
reflecteixi l'ús metodològic de les tecnologies

 042b. Revisió de les programacions didàctiques per 
assegurar l'especificació de l'ús metodològic de les 
tecnologies a les àrees 

 043. Establir pautes de 
seguiment de l'aplicació de les 
tecnologies a l'aula a les 
diferents àrees curriculars 

 043. Recull d'activitats realitzades a l'aula, mitjancant 
recursos TAC, a les diferents àrees 

 044. Dissenyar i desenvolupar 
tasques col.laboratives fent ús 
d'eines TAC 

 044. Recull d'activitats col.laboratives realitzades a l'aula, 
mitjancant recursos TAC, a les diferents àrees 

 051. Establir mecanismes de 
control del funcionament dels 

 051a. Existència d'un model de recollida d'incidències
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recursos del centre i de 
comunicació d'incidències 

 051b. Gestió ràpida de les incidències reportades

 051c. Resposta ràpida de la resolució de les incidències 
 052. Mantenir actualitzat 
l'inventari de recursos del centre 

 052. Revisió anual de l'inventari del centre 

 053. Recollir les noves 
necessitats de recursos i valorar-
ne la seva viabilitat 

 053a. Existència d'un model de recollida de demanda de 
nous recursos

 053b. Existència de criteris clars respecte de la 
incorporació de nous recursos als existents en el centre

 053c. Avaluació de la viabilitat de la incorporació dels 
nous recursos demanats 

 054. Assegurar la connectivitat 
suficient per atendre les 
necessitats del centre 

 054a. Estudi de la necessitat d'accés simultani a la xarxa 
dels equips i de les aplicacions gestionades

 054b. Càlcul de l'amplada de banda necessària per 
atendre les necessitats del centre

 054c. Increment de l'amplada de banda, si s'escau, per 
atendre les necessitats d'accés dels equips 

 055. Establir les característiques
tècniques que ha de tenir 
l'equipament personal de 
l'alumnat 

 055. Recull de les característiques tècniques de 
l'equipament de l'alumnat 

 056. Definir i conèixer el 
programari de l'equipament 
personal de l'alumnat 

 056. Recull del programari de l'equipament de l'alumnat 

 061. Establir la dinàmica anual 
de funcionament de la comissió 
TAC del centre i marcar les 
actuacions prioritàries 

 061a. Recull de les accions anuals a dur a terme, de 
forma prioritzada, per part de la comissió TAC

 061b. Calendari de reunions de la comissió TAC 
 062. Definir les tasques i 
responsabilitats associades a 
l'aplicació del pla TAC 

 062. Definició de les diferents tasques que ha de dur a 
terme la comissió TAC 

 063. Establir els responsables 
que duran a terme les tasques i 
fer-ne el seguiment 

 063a. Assignació dels responsables que han de dur a 
terme cadascuna de les tasques

 063b. Protocol de seguiment de la realització de les 
tasques assignades als responsables corresponents de la 
comissió TAC 

 064. Valorar anualment 
l'aplicació del pla TAC 

 064a. Revisió dels objectius específics plantejats 
mitjancant la valoració dels indicadors associats

 064b. Plantejament del nou pla TAC anual en funció dels 
resultats de la revisió 

 065. Assegurar la inclusió de 
tota la comunitat educativa en 
l'aplicació del pla TAC 

 065. Difusió del pla TAC entre la comunitat educativa 
afavorint la seva consulta de forma simple 

 081. Redactar i revisar les 
normes d'ús dels recursos del 
centres i els de l'alumnat 

 081. Existència de normes d'ús dels recursos, tant per al 
professorat com per a l'alumnat, i fer-ne la difusió 
corresponent 
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 082. Vetllar per la seguretat de 
les dades 

 082. Existència d'un protocol de protecció de dades 
personals de l'alumnat i del professorat 

 083. Gestionar els permisos d'ús
dels serveis digitals 

 083a. Us de sol.licituds d'autorització d'ús d'imatges, 
publicació de dades de caràcter personal i de materials 
que elabora l'alumnat

 083b. Us de sol.licituds d'autorització d'ús de serveis i 
recursos web 2.0 per part de l'alumnat 

 084. Conèixer la normativa legal  084. Difusió entre el professorat d'un resum de la 
normativa pel que fa a protecció de dades personals i drets
d'autoria 

 085. Vetllar pel seguiment de les
llicències de programari i llibres 
digitals 

 085. Existència d'un inventari actualitzat amb les llicències
de programari i/o llibres digitals 

 086. Definir les normes d'ús 
d'Internet i establir mesures de 
filtratge de continguts 

 086a. Existència de normes d'ús d'Internet al centre i 
conegudes pel professorat i l'alumnat

 086b. Establiment de mecanismes de selecció de 
continguts 

 091. Identificar els recursos 
necessaris per assegurar la 
inclusió digital de tot l'alumnat del
centre i vetllar per aconseguir-los

 091. Coordinació amb l'EAP d'un protocol per a la 
detecció de necessitats específiques pel que fa a l'accés a 
la tecnologia per part de l'alumnat i el proveïment dels 
recursos adequats (maquinari, programari, materials) 

 092. Definir i aplicar criteris 
d'accessibilitat als recursos 
emprats que s'ajustin a la 
legislació relacionada vigent 

 092a. Existència de criteris per assegurar l'accessibilitat 
de tot l'alumnat als continguts i serveis digitals ajustats a la
legislació relacionada vigent

 092b. Revisió sistemàtica dels criteris definits i de la seva 
aplicació

 092c. Redacció d'un informe periòdic sobre l'aplicació dels
criteris d'accesibilitat definits pel centre 

 093.  Cercar i crear recursos 
específics per a l'alumnat amb 
necessitats educatives especials 

 093. Existència de recursos TAC a les programacions 
didàctiques de les àrees específics per a l'alumnat amb 
necessitats educatives especials 

 094. Posar a l'abast del 
professorat la formació i el suport
TAC necessari per a l'atenció de 
l'alumnat amb necessitats 
educatives 

 094a. Existència d'un assessor de centre per ajudar al 
professorat en la tria de materials específics per a 
l'alumnat amb necessitats educatives especials en funció 
de les seves característiques específiques

 094b. Formació específica referida a recursos TAC per a 
l'alumnat amb necessitats educatives especials

 094c. Coordinació entre la Comissió TAC i la Comissió 
d'atenció a la diversitat del centre 

 095. Identificar els recursos 
necessaris per assegurar 
l'accessibilitat del professorat del 
centre als recursos i serveis 
digitals i vetllar per aconseguir-
los 

 095. Existència d'un protocol per a la detecció de 
necessitats específiques pel que fa a l'accés a la 
tecnologia per part del professorat i el proveïment dels 
recursos adequats (maquinari, programari, materials) 

 101. Posar a l'abast del  101a. Existència d'un assessor de centre per ajudar al 
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professorat recursos TAC per a 
la seva pràctica docent 

professorat en l'ús i tria de recursos TAC genèrics o de 
l'àrea

 101b. Formació en centre sobre recursos TAC i el seu 
aprofitament pedagògic

 101c. Recull de pràctiques de referència realitzades per 
professorat del centre que serveixin de model a la resta del
professorat 

 102. Definir, adaptar i gestionar 
l'EVA del centre 

 102a. Definició de l'estructura de l'EVA de forma 
consensuada

 102b. Estructuració de l'EVA adaptable a les necessitats 
del professorat

 102c. Definició de l'ús i de la tipologia dels continguts de 
l'EVA de forma consensuada

 102d. Gestió de l'EVA àgil i ràpida, es solucionen les 
necessitats en un marge de temps curt 

 103. Facilitar la continuïtat de 
l'aprenentatge fora del centre 

 103a. Recull del nombre de cursos dins l'EVA del centre 
de cada àrea i nivell

 103b. Existència a l'EVA d'activitats que permetin 
l'autoaprenentatge: qüestionaris on-line, activitats 
interactives, etc 

 104. Definir mecanismes per 
avaluar l'assoliment de la 
competència digital 

 104a. Existència clara de criteris comuns de centre, 
consensuats entre les àrees, que indiquin l'assoliment de 
la competència digital de l'alumnat

 104b. Existència clara a les programacions didàctiques de
criteris i activitats d'avaluació que indiquin l'assoliment de 
la competència digital de l'alumnat i que es basin en els 
criteris de centre consensuats 

 105. Posar a l'abast de l'alumnat
les eines adients per afavorir la 
construcció del propi 
coneixement (entorn personal 
d'aprenentatge, dossier digital 
personal d'aprenentatge) 

 105a. Existència d'espais digitals que permetin la creació 
dels entorns personals d'aprenentage de l'alumnat

 105b. Existència d'espais digitals que permetin la creació 
dels dossiers digitals de l'alumnat

 105c. La concreció dels entorns personals d'aprenentatge 
i dossiers digitals de l'alumnat formen part de les activitats 
de les diferents àrees

 105d. Seguiment i avaluació dels entorns personals 
d'aprenentatge i dossiers digitals de l'alumnat 

 106. Definir i dissenyar 
mecanismes i eines d'avaluació i 
seguiment de l'alumnat 
mitjancant les tecnologies 

 106. Concreció d'eines d'avaluació i seguiment de 
l'alumnat mitjancant les TAC per àrees i nivells 

 107. Adaptar els materials i 
recursos a les necessitats 

 107. Relació de l'alumnat amb necessitats educatives 
especials amb l'especificació dels materials i recursos que 
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específiques de l'alumnat s'han adaptat 


