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Introducció  
 

La integració de les tecnologies en els processos d’ensenyament/aprenentatge ha d’esdevenir 

el motiu d’una reflexió profunda en el si del centre educatiu sobre les pràctiques docents i de 

compartir les visions metodològiques del professorat. L’eix central de la reflexió és plantejar-se 

com adoptar les tecnologies de la informació i la comunicació a l’escola per tal que estiguin al 

servei de l’aprenentatge i el coneixement. L’escola del segle xxi no pot obviar que el seu 

alumnat utilitza correntment la tecnologia per a l’oci i la comunicació però que ha de ser guiat 

en l’adquisició de la competència digital en sentit ampli i en l’adquisició de coneixement. 

L’objectiu últim d’incorporar les tecnologies a l’escola ha de ser facilitar un aprenentatge més 

autònom i personalitzat de l’alumnat, la qual cosa requereix també uns rols diferents del 

professorat. Això comporta, en molts casos, canvis significatius en l’organització i la 

metodologia. 

Ens estaríem equivocant si creguéssim que pel sol fet d’incorporar tecnologies a l’escola es 

produeix innovació i canvi metodològic. Però sí que aquest procés d’implementació pot 

propiciar el replantejament compartit de moltes rutines escolars i la reflexió col·lectiva de 

quines estratègies adoptar per afavorir l’aprenentatge de l’alumnat. 

La importància de les tecnologies són, en primer lloc, preparar l’alumnat per al món laboral i, 

en segon lloc, per catalitzar el canvi dels plantejaments pedagògics del professorat. Aquest 

darrer aspecte permet indicar que el més rellevant a l’hora d’implementar un Pla TAC de 

centre hauria de ser sempre el vessant educatiu i no el merament tecnològic i s’hauria de 

focalitzar en què i com ha d’aprendre l’alumnat i en quina mesura la tecnologia ajudarà a 

aquest propòsit. És a dir, el Pla TAC haurà de ser una estratègia, entesa com a itinerari que 

formula com es poden aconseguir els objectius estratègics: millorar els resultats educatius i 

afavorir la cohesió social. Una altra evidència, fruit dels estudis recents sobre els usos de les 

TAC, és que aquestes tenen més implantació allà on hi ha hagut un procés de planificació. És 

per això que parlem de planificar en quina forma les tecnologies s’usaran per a l’aprenentatge 

i el coneixement i avançar així cap a una escola amb maduresa tecnològica. 
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Contextualització 

L'institut Sunsi Móra és un institut de nova creació. Amb només 5 anys de vida s'ha fet un lloc 

en el context social pròxim gràcies a la seva pedagogia innovadora. Enguany, hi ha una 

matrícula de 247 alumnes. La matrícula, a tots els nivells, queda de la següent manera: 56 

alumnes a 1r, 62 alumnes a 2n, 55 alumnes a 3r i 64 alumnes a 4t ESO. Tant a 2n com a 4t ESO 

hi ha hagut llista d'espera.  

 

El centre però també té debilitats, com per exemple que està ubicat en mòduls prefabricats 

amb molt poca infraestructura, i en un polígon industrial, cosa que limita les seves possibilitats. 

En els dos últims cursos també ha vist afectada la seva incidència a la creació del nou institut 

de Sant Pol de Mar, al municipi veí, que ha absorbit part de l'alumnat potencial. El nivell socio-

econòmic dels alumnes és divers, també en funció del municipi d'origen, que cobreix l'àrea de 

Canet, Sant Cebrià i Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar, així com algun alumne d'Arenys. La 

distribució d'alumnes amb necessitats educatives especials és homogènia a través de tots 

cursos i grups.  

 

D'acord amb l'article 22 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, i l'article 17 del Decret 102/2010, 

de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, el centre pot establir projectes 

interdisciplinaris o globalitzats que requereixin una organització horària de les matèries 

diferent de la que s'estableix amb caràcter general, i que reorganitzin l'assignació de 

continguts a les diverses matèries. D'acord amb això, el centre organitza els cursos de 1r i 2n 

d'ESO per àmbits de coneixement i no per assignatures, fomentant així el treball 

interdisciplinari entre el professorat i un aprenentatge més holístic entre els alumnes, en front 

del reduccionisme o l'individualisme metodològic, que suposa el sistema tradicional. 

 

A més aquest any hem comencat un batxillerat STEM, acrònim de Science, Technology, 

Engineering and Mathematics. La idea és apropar el món de l'experimentació a les aules, 

reforçant i enllacant els continguts científics per dotar als alumnes d'una bona base que els 

permeti superar barreres i adquirir habilitats transversals que els han d'ajudar a afrontar-se a 

un món canviant, i a enfocar problemàtiques encara inexistents. Això implica que es doni un 

èmfasi especial en els àmbits científic, matemàtic i tecnològic a totes les etapes i que s'intenti 

fomentar les competències tecnològiques i digitals, per tal que s'incrementi l'accessibilitat i la 

promoció dels alumnes en disciplines científiques.  

 

A més a més, el centre està immers en un projecte experimental de plurilingüisme (GEP). De 

tal manera que es treballen continguts no lingüístics en llengua estrangera. 

Tot aquest entorn d’innovació pedagògica, fa de l’institut Sunsi Móra un entorn ideal per a la 

penetració de les noves tecnologies. L’ús de l’entorn virtual de centre en comptes de llibres de 

text, i de mètodes de treball en línia, han de permetre no tant sols una atenció més 

personalitzada, sinó també un aprofundiment en la pedagogia holística, en què l’aprenentatge 

és un tot complet, i no es segregui ni es discretitzin les diferents intel·ligències múltiples dels 

alumnes. 
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Justificació 
 

El Pla TAC és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de 

l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. Malgrat que el mot governança pugui tenir 

accepcions diverses, podríem convenir a entendre aquest concepte aplicat als centres 

educatius com una forma de direcció on la presa de decisions es fa a partir de la 

responsabilitat compartida en diferents àmbits: equip directiu, coordinació pedagògica, 

coordinador o coordinadora TAC o comissió TAC, caps de departaments o àmbits, consell 

escolar, AMPA, etc. És a dir, que la concepció i l’aplicació del Pla es va elaborant i gestionant de 

forma capil·lar per tal d’involucrar tota la comunitat educativa, però la funció de l’equip 

directiu és clarament de lideratge i d’impuls de tot el procés. 

Aquest document, presentat des de la coordinació TAC del Sunsi Móra, ha de servir de base 

per veure en quin punt estem i cap a on volem anar, i d’aquesta manera planificar les 

actuacions futures, que al seu torn hauran de ser avaluades de forma contínua per re-formular 

els objectius i actuacions futures. L’esquema de funcionament del pla TAC és el que es 

presenta a l’esquema següent: 
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Objectius TIC-TAC de centre 

Objectius curriculars  
L’objectiu primer del pla TAC ha de ser l’adquisició per part dels alumnes de les competències 

digitals especificades en el currículum. Per fer-ho és important la creació de la comissió TAC, 

per tal de definir-ne la seqüenciació a les diferents àrees curriculars i al llarg de tota l’etapa 

educativa. Per facilitar el desplegament de les competències des del Departament s’han dividit 

en quatre grans blocs o dimensions. Són: 

1. Instruments i aplicacions sobre el coneixement i l’ús de diversos dispositius digitals. Cal 

conèixer el seu funcionament i la seva utilitat per tal de ser capaç d’utilitzar-los i de triar els 

dispositius que s’ajustin millor a les necessitats que tingui l’estudiant en un moment donat.  

2. Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge. 

Significa l’accés a la informació i el procés necessari per transformar-la en coneixement, és a 

dir, utilitzar diferents eines i dispositius per organitzar aquesta informació, analitzar-la, establir 

relacions, sintetitzar-la i compartir-la.  

3. Comunicació interpersonal i col·laboració. En la pràctica educativa, el coneixement no es 

dóna aïllat, es comparteix, es pot elaborar conjuntament. L’estudiant ha de conèixer les 

possibilitats de treball col·laboratiu que les eines digitals li ofereixen i també les diferents 

formes de participació en què es pot donar aquest treball.  

4. Hàbits, civisme i identitat digital. Cal també desenvolupar la possibilitat de tenir actituds 

crítiques i reflexives, de saber valorar la informació a què l’alumne té accés, així com conèixer i 

utilitzar normes de reconeixement i de publicació dels materials que es troben a la xarxa. Els 

aspectes ètics i de seguretat implicats en l’ús d’Internet tindran també cabuda en aquesta 

dimensió.  

A cadascuna d’aquestes dimensions li corresponen unes competències, amb un total de 10: 

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les 

tasques a realitzar. 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, 

tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. 3. Utilitzar programes i 

aplicacions de creació de dibuix i d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment. 4. Cercar, 

contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals. 5. 

Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació 

amb el suport d’aplicacions digitals. 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals 

de treball i d’aprenentatge. 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions 

digitals. 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia. 10. Actuar de forma crítica, prudent i 

responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat 

i d’identitat digital. 

Són, doncs, objectius transversals i s’han d’incloure en tots els àmbits. Per a desenvolupar-los 

coherentment és clau una comissió TAC que tingui màxima capil·laritat cap a tot el claustre.   



Generalitat de Catalunya                                                                        PLA TAC   
Institut Sunsi Móra                                                                            

2018 

 

6  

 

Objectius didàctics 
L’ús de les tecnologies ha d’ajudar a superar l’antic paradigma educatiu del professor com a 

transmissor de coneixement, i transformar-lo a un paper d’acompanyant i guia de 

l’aprenentatge. Això significa l’adopció de noves metodologies per part del professorat que 

enriqueixin el procés d’ensenyament/aprenentatge de l’alumne.  

En el cas de l’institut Sunsi Móra, d’acord amb la metodologia de centre que es basa en 

treballar les diferents matèries de forma integrada, l’objectiu seria combinar les activitats més 

manipulatives i de disseny de projectes amb activitats col·laboratives a través d’entorns 

digitals, alhora que realitzar un treball més dirigit que permeti un acompanyament 

individualitzat, per cada alumne.  

En aquest sentit l’entorn virtual de centre (EVA) és una eina bàsica que ha de servir d’eix 

vertebrador del treball dels alumnes en cada àmbit, i que ens permetria una conversió 

d’analògic (treball e paper, apunts definitius, etc.) a digital (portafoli, avaluació a través de 

moodle...).  

Els diferents recursos s’anirien estructurant en aquest entorn, pensats d’acord amb les 

necessitats curriculars i en funció dels usos pedagògics de cada activitat.  

És important diferenciar a nivell pedagògic els diferents tipus d’activitats que ens permeten els 

entorns digitals i que es faci un ús raonable i coherent al llarg de tot el desenvolupament de les 

unitats didàctiques. En aquest sentit s’ha de tenir en compte la tipologia d’aquests: 

 

El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels docents tot un recull de recursos 

digitals, com el catàleg Merlí o la plataforma Alexandria, que hauria de permetre en un plaç 

relativament curt de temps, poder desenvolupar una nova programació dels àmbits basada en 

aquests recursos, sense deixar de banda les altres activitats d’ensenyament/aprenentatge. 

D’aquesta manera també podríem fer el canvi “llibre de text- ordinador personal”, que és un 

dels objectius principals d’aquest pla TAC.  
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Objectius de comunicació interna i externa 
El pla TAC va més enllà de l’ús de les tecnologies com a eines de millora del procés 

d’ensenyament/aprenentatge. Inclou també tot l’entorn digital del centre, la comunicació 

professorat-famílies, i la pròpia comunicació interna del professorat i alumnat. 

A nivell intern, l’objectiu principal és fer ús de la plataforma G-Suite a partir del domini propi 

institutdecanet.cat. Aquesta plataforma permet fer ús d’un correu corporatiu amb els serveis 

Google (Drive, calendar, etc.). Cosa que ha de permetre el treball en xarxa del professorat, 

incentivant la interdisciplinarietat. I alhora també el treball en equip per part de l’alumnat.  

L’accés a la documentació i el registre d’activitats internes (memòries, projectes, normativa...) 

així com també la documentació de caire més pedagògic ha d’estar compartida a la intranet 

del centre que s’ha de crear per aquesta funció.  

I a nivell extern, s’ha d’incentivar l’ús de l’EVA com a mitjà de comunicació de la comunitat 

educativa, amb eines com l’agenda digital. Però alhora s’han de fomentar altres canals de 

comunicació com la pàgina web i les xarxes socials, que han de millorar la presència de 

l’institut no tant sols en el seu entorn físic, sinó en també en l’entorn digital, projectant-ne una 

presència d’acord amb el seu tarannà innovador. 

Finalment, l’ús del programari GeiSoft, de control i comunicació de l’assistència i les conductes 

contràries a la convivència al centre (CCC) ha de facilitar la comunicació entre el professorat i 

les famílies, per tal de fomentar una acció coordinada de la comunitat educativa. Més enllà 

d’això, l’eina GeiSoft permet gestionar altres aspectes organitzatius com les absències i 

guàrdies del professorat, les sortides i la reserva d’espais. 

Objectius de formació digital del professorat 
És important definir un pla d’acció formativa per tal d’aconseguir que el professorat assoleixi 

una competència digital adequada als usos de les TAC definides en aquest projecte. S’han de 

definir formacions especifiques en les diferents eines (GSuite i entorn Google, chromebooks, 

Geisoft, i EVA) a principi de curs, així com també promoure formacions al llarg del curs, d’acord 

amb les possibilitats formatives del CRP de la zona. La formació contínua, però s’ha de treballar 

a partir de la comissió TAC, que haurà de valorar en cada cas la implantació de cada eina digital 

i la seves possibilitats de millora. La creació de llocs de treball específics amb perfil TIC, també 

ha d’ajudar a incentivar l’ús de les TAC entre el professorat. 

És important també una bona gestió de l'organització d'espais, recursos i agrupaments per tal 

d'afavorir l'ús de les tecnologies en el centre en les condicions més adients. En aquest sentit 

s’ha de seguir estrictament el protocol d’ús de les eines TIC, i l’ús d’eines de gestió coordinada 

com el Google calendar o Geisoft per l’ús de les aules d’informàtica.  

El professorat també ha de tenir formació per 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 i per tal 

d’assegurar la inclusió digital de tot l'alumnat definint les eines necessàries i garantir-ne 

l'accessibilitat a tots els recursos. 
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Objectius infraestructurals  
A nivell d’infraestructura, l’objectiu principal seria arribar a tenir un chromebook per alumne, 

d’ús personal, per a desenvolupar activitats dels diferents àmbits. A nivell de professorat 

també seria interessant que, a la llarga, gaudissin de les mateixes eines, de tal forma que hi 

hagi una uniformitat d’actuació en tots els àmbits.  

A banda d’aquest objectiu, també fóra interessant aconseguir un parell d’aules d’informàtica 

ben equipades, que ens permetessin fer activitats puntuals que requerissin d’eines més 

potents com el tractament d’imatges i vídeos, certs llenguatges de programació o autocad.  

Més enllà dels chromebooks i les aules d’infromàtica, la comissió TAC hauria de col·laborar 

estretament amb la futura comissió STEM que té per objectiu fomentar els àmbits científic, 

matemàtic i tecnològic a totes les etapes i que pretén fer-ho mitjançant la construcció i 

adquisició d’equips científics gestionats a partir de plaques arduino. La idea és que a partir 

d’eines informàtiques molt senzilles puguem tenir autèntics laboratoris a l’aula que ens 

permetin fer ciència de primer nivell a l’institut.  

A més l’ús d’alguna impressora 3D per tal de dissenyar i construir les peces d’aquest 

“laboratori” podria ser de gran utilitat.  

A nivell d’equipament estructural, l’objectiu seria disposar de cinc ordinadors d’administració 

per direcció, cap d’estudis, secretaria, auxiliar i consergeria. I quatre ordinadors més per la sala 

de professors.  

A nivell d’aula, totes elles han d’estar correctament equipades amb un ordinador, i una 

pissarra digital o projector. Tots els equips haurien d’estar correctament congelats de tal forma 

que la gestió es pugui fer de forma centralitzada a partir de la consola d’administració del 

programari DeepFreeze.  

El servei d’impressió hauria d’estar centralitzat en les fotocopiadores del Departament, les 

Konica Minolta, gestionades remotament per Telefònica. La distribució hauria de ser: una per 

consergeria i una altra per la sala de professors. Això hauria de permetre prescindir d’altres 

fotocopiadores multifunció, i per tant reduir costos al centre. Es contempla, dins d’aquest pla 

TAC, la utilització d’impressores pels tres despatxos de direcció, secretaria i cap d’estudis, per 

facilitar les tasques d’administració.  

A nivell d’accés a internet, el centre està ben dotat amb fibra òptica i el nou model LAN que 

està implantant el Departament d’Ensenyament, però li manca un estudi ben fet de cobertura 

de les antenes WiFi, que fa que la xarxa funcioni de forma incorrecta. És, per tant, un objectiu 

immediat la solució d’aquesta problemàtica, per tal que els altres objectius es puguin 

implantar.  

Per últim, seria interessant també renovar i gestionar millor el servidor del centre. 
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Diagnòstic de la maduresa digital del centre 
 

Estratègia, lideratge i gestió 
Punts forts 

Les famílies coneixen la normativa respecte de l'autorització de publicació d'imatges personals 

o continguts elaborats pels seus fills i filles als serveis digitals del centre o del núvol 

(aplicacions 2.0) 

El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones responsables per comunicar-se 

amb la comunitat educativa 

L'equip directiu és conscient de la importància de definir els objectius i els resultats acadèmics 

i organitzatius que es volen obtenir i acompanyar-los dels indicadors associats per a mesurar-

los i vetlla per la seva concreció 

La direcció del centre coneix els aspectes jurídics vinculats als usos ètics de les tecnologies 

digitals, com la privacitat i seguretat de les dades i la propietat intel.lectual 

El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones responsables per gestionar la 

informació interna pel que fa al Pla TAC 

El centre té formalitzats els procediments per garantir l'accessibilitat del professorat als 

recursos i serveis digitals del centre i cercar el suport tecnològic necessari 

El centre té formalitzats els procediments per garantir l'accessibilitat de la comunitat educativa 

als serveis digitals del centre 

Les famílies coneixen la normativa d'ús dels telèfons mòbils al centre 

Existeix un protocol clar dirigit a les famílies i personal extern al centre sobre aspectes de 

privacitat en l'ús de telèfons mòbils 

 Punts febles 

Existeix una visió i estratègia en l'ús de les tecnologies per a la millora dels processos 

d'ensenyament/aprenentatge reflectida en el Projecte Educatiu de Centre 

S'han definit mecanismes formals per acompanyar el professorat en la implementació de les 

TAC a l'aula 

El Projecte de direcció té en compte la planificació global de les TAC al centre, el seu estat de 

desenvolupament i prioritats, proporcionant una visió sostenible per fases i terminis i 

considerant els recursos disponibles 

 El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital de tot l'alumnat i hi 

ajusta totes les actuacions pel que fa a garantir l'accessibilitat i el suport tecnològic necessari 



Generalitat de Catalunya                                                                        PLA TAC   
Institut Sunsi Móra                                                                            

2018 

 

10  

 

El centre té formalitzats els procediments per garantir l'assoliment de la competència digital 

de tot l'alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la 

La direcció del centre defineix les responsabilitats i les distribueix als nivells adients per 

impulsar l'ús de les TAC 

El centre preveu la detecció de necessitats de formació TAC i les incorpora al Pla de formació 

de centre 

Punts molt febles 

Existeix una comissió TAC de centre, amb implicació de l'equip directiu, per coordinar la 

integració de les TAC 

 

Usos curriculars 
Punts forts 

S'utilitzen les tecnologies en l'avaluació i el seguiment personalitzat de l'alumnat 

El professorat utilitza els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, a l'aula 

Els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, són utilitzats també per l'alumnat per 

a presentacions o exposicions davant el grup classe 

El professorat utilitza l'EVA del centre per posar a l'abast de l'alumnat materials i recursos per 

a l'aprenentatge 

Punts febles 

El professorat, sota el lideratge de l'equip directiu, és proactiu en la integració de les TAC a 

l'aula 

 El professorat estimula l'alumnat per tal que assoleixi la competència digital 

Les TAC (EVA del Centre, Intranet, Extranet, Web) s'utilitzen per involucrar la comunitat 

educativa en els processos i activitats d'aprenentatge 

El professorat promou activitats apropiades pel que fa a l'ús segur d'Internet i el respecte de la 

propietat intel.lectual 

 Les TAC s'utilitzen per facilitar l'aprenentatge més enllà de l'espai i l'horari de l'aula i fora de 

l'escola 

 L'ús de les TAC és divers i abasta des d'aplicacions instrumentals i d'exercitació (per exemple 

programes d'ofimàtica o activitats tipus JClic) fins a activitats de cerca, processament i 

presentació de la informació (per exemple webquestes). 
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Els usos de les TAC a l'aula inclouen projectes, activitats col.laboratives, de simulació o de 

producció de contingut per part de l'alumnat 

La programació de totes les àrees curriculars incorpora continguts digitals per al treball per 

part de l'alumnat 

Els usos de les TAC s'aprofiten per transformar els processos d'ensenyament/aprenentatge tot 

donant als alumnes un paper més actiu  

En la programació didàctica de cada matèria s'utilitzen els recursos digitals específics per a 

aquell àmbit de coneixement 

L'alumnat utilitza l'EVA del centre per fer activitats i treballar de forma col.laborativa 

El professorat incorpora l'ús de dispositius mòbils per dur a terme activitats d'aprenentatge 

L'alumnat utilitza dispositius mòbils per fer activitats i generar continguts 

Punts molt febles 

Es realitzen projectes col.laboratius amb suport TIC amb d'altres centres del país o d'arreu 

Existeix una programació seqüenciada dels usos de les TAC interrelacionada amb el 

desenvolupament de les diferents competències i continguts curriculars 

La concreció i el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat com a competència 

bàsica transversal són coherents i equilibrats a través dels nivells i de les àrees i matèries 

El centre utilitza el potencial de les TAC per personalitzar els aprenentatges i adaptar-los a les 

característiques i necessitats de cada alumne/a 

 El centre, en el cas de l'ESO i el Batxillerat, promou la possibilitat de cursar algunes matèries 

en la modalitat d'educació no presencial a l'Institut Obert de Catalunya 

 

Competència digital docent i desenvolupament professional 
Punts molt forts 

El professorat del centre està capacitat per utilitzar els sistemes de projecció, ja siguin 

interactius (PDI) o no, a l'aula 

 Punts forts 

El professorat del centre usa les tecnologies habitualment en la preparació de materials de 

treball per a tot el seu alumnat 

El professorat té els coneixements i habilitats necessaris per utilitzar els entorns digitals 

d'ensenyament-aprenentatge del centre amb tot el seu alumnat 
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El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col.laboratives en entorns 

digitals 

 Punts febles 

El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de pràctiques amb 

el professorat d'altres centres 

El professorat és conscient de la importància d'utilitzar les TAC per a la millora dels resultats i 

l'èxit escolar 

El professorat coneix i aplica les TAC per a la millora dels resultats i l'èxit escolar 

El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col.laboratives 

interdisciplinars en entorns digitals 

El professorat del centre és competent per seleccionar recursos digitals per a tot el seu 

alumnat 

El professorat sap identificar les seves necessitats en relació amb les TAC i les expressa i 

vehicula en el Pla de formació del centre 

El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de pràctiques del 

centre 

 El professorat disposa d'habilitats i estratègies per garantir la inclusió digital de tot l'alumnat a 

partir de les seves capacitats individuals pel que fa a accessibilitat i tecnologies de suport 

necessàries 

El professorat coneix els aspectes legals vinculats als usos ètics de les tecnologies digitals, com 

la seguretat, la privacitat i la propietat intel.lectual i els té en compte en la seva pràctica diària 

Punts molt febles 

El professorat és competent per planificar i acompanyar l'alumnat en l'assoliment de la 

competència digital com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-lo 

El professorat té la capacitat de construir una xarxa de relacions i referències per actualitzar i 

compartir els seus coneixements en entorns digitals 

  

Seguiment, avaluació i millora 
Punts forts 

El centre disposa de criteris clars sobre l'accessibilitat i tots els materials digitals que publica 

són accessibles 

El centre té acordats i documentats els procediments de protecció de dades i protecció de 

drets d'autoria, els aplica i vetlla pel seu compliment 
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El centre és estricte pel que fa al compliment de la normativa de llicències de programari 

 Punts febles 

Els criteris sobre els usos d'Internet i de les tecnologies al centre són coneguts per mares i 

pares i compten amb la seva implicació i, en casos necessaris, amb la seva autorització formal 

L'ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents de gestió del centre (a més 

del PEC, PCC, Pla anual, Memòria, programacions didàctiques, etc) 

S'apliquen els mecanismes d'avaluació de la competència digital de l'alumnat com a 

competència bàsica transversal definits pel centre 

El centre disposa dels canals per tal que la comunitat educativa s'impliqui en la millora dels 

usos de les tecnologies al centre 

El centre vetlla perquè les seves bones pràctiques en TAC es difonguin a través dels canals 

disponibles (Seminaris TAC, XTEC i d'altres) 

El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital, hi ajusta totes les 

actuacions i en fa el seguiment 

L'alumnat s'implica en el bon ús de les infraestructures tecnològiques del centre 

Existeix un sistema d'identificació de bons usos de les TAC al centre que afavoreix que es 

puguin divulgar, compartir i estendre entre el professorat 

 Punts molt febles 

S'aplica i es documenta un pla d'acció que marca les línies prioritàries de millora previstes en 

les actualitzacions regulars del Pla TAC 

S'apliquen els mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de les TAC a les aules definits pel 

centre 

La comunitat educativa pot accedir fàcilment i coneix la documentació de definició i seguiment 

del Pla TAC 

El centre disposa d'uns criteris explícits i detallats sobre usos acceptables d'Internet i de les 

tecnologies per part de l'alumnat i el professorat i té cura del seu compliment 

El centre ofereix informació i orientacions a les famílies sobre els usos adequats de les 

tecnologies digitals a la llar 

El centre fa un seguiment dels usos d'Internet i, a partir d'aquesta informació pren decisions, 

per exemple aplicar les mesures de filtració de contingut pertinents 

El professorat coneix la documentació de definició i seguiment del Pla TAC i pot accedir-hi 

fàcilment 
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El centre disposa de mecanismes per al seguiment i avaluació dels resultats amb l'ús de les TAC 

Hi ha establerts uns mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de les TAC a les aules 

Hi ha establerts els mecanismes d'avaluació de la competència digital de l'alumnat com a 

competència bàsica transversal 

 

Infraestructures i serveis digitals 
Punts molt forts 

Tots els espais de treball del centre, molt especialment les aules, disposen de connectivitat a la 

xarxa del centre i a Internet 

Les aules ordinàries disposen d'un sistema de projecció amb un ordinador connectat a Internet 

i, en els casos que pertoqui, un conjunt d'ordinadors disposats en un racó de l'aula 

El centre disposa de web  

Els espais d'aprenentatge d'ús comú disposen de sistema de projecció interactiva 

Les aules informàtiques i aules especialitzades estan operatives i en adequat estat de 

funcionament  

El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA) 

El centre completa anualment el qüestionari que envia el Departament per a l'estadística de la 

Societat de la Informació en els centres educatius 

 Punts forts 

El centre vetlla perquè les instal·lacions i equipaments funcionin correctament d'acord amb els 

estàndards de referència 

Els ordinadors estan disponibles als diferents espais d'aprenentatge del centre 

El centre disposa d'intranet  

Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles s'adapten a les necessitats 

de l'alumnat 

Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles s'adapten a les necessitats 

del professorat i l'activitat curricular 

El centre disposa i utilitza perifèrics especialitzats per al treball en àmbits curriculars diversos 

(exemple: microscopis, teclats musicals) 

El centre vetlla per disposar tots els ajuts tècnics que li calen per a l'alumnat amb discapacitat 

que les utilitza amb normalitat en tots els escenaris 
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Existeix un inventari actualitzat de les infraestructures digitals 

El centre disposa d'un assessorament intern o extern suficient a l'hora de triar infraestructures 

i serveis digitals 

Els entorns virtuals d'aprenentatge i la resta d'espais digitals que utilitza l'alumnat al centre 

són segurs pel que fa a la protecció de dades personals i política de contrasenyes 

Tot l'equipament està protegit contra els virus 

El centre coneix i utilitza adequadement les aplicacions informàtiques de gestió del 

Departament d'Ensenyament  

El centre realitza i disposa de còpia de seguretat de les dades rellevants 

 

Punts febles 

El centre té coneixement de l'equipament tecnològic de l'alumnat a la llar (connectivitat, 

ordinador i/o d'altres dispositius equivalents) 

El centre té coneixement de l'equipament tecnològic d'ús públic disponible al municipi o al 

barri (connectivitat, ordinador i/o d'altres dispositius equivalents en espais d'ús públic) 

L'accés a internet té un cabal suficient per atendre les activitats educatives quotidianes que es 

realitzen al centre 

Existeix un inventari actualitzat del programari i els serveis digitals disponibles al centre (per 

ex. blocs, wikis, correu electrònic, etc) 

 El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge amb orientacions específiques per a un 

ús correcte per part del professorat i l'alumnat 

 El centre ha establert un protocol per a la resolució d'incidències tècniques 

Existeix un protocol de centre conegut pel professorat pel que fa a la selecció i ús de serveis 

digitals (blocs, correu electrònic...) 

 Punts molt febles 

Les aules amb un model de connectivitat 1:1 permeten connectivitat a tots els estudiants de 

l'aula simultàniament 

El centre té definides les característiques tècniques i de programari de l'equipament personal 

de l'alumnat, en cas que l'alumnat utilitzi equipament propi, molt especialment quan el model 

sigui 1:1 

El centre té un pla amb prioritats per a la renovació de l'equipament TAC 

El centre disposa d'una política de filtratge de continguts 
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Planificació de les prioritats 
 

Chromebooks 
Per a començar a implementar aquest pla TAC es planteja com a prioritat imminent l’adquisició 

de 65 chromebooks, que han de servir de precursors per assolir l’objectiu final de tenir un 

chromebook per alumne. 

La idea és començar adquirint aquests 65 equips i assignant-los a dos alumnes, un de primer i 

un de segon, de tal manera que cada equip només pot ser utilitzat per aquests dos alumnes 

perquè funcionen per llicència. D’aquesta manera aconseguim que els alumnes es 

responsabilitzin d’aquest ordinador, mitjançant una fiança, i no se’n faci un mal ús que en 

provoqui un deteriorament precoç.  

De cara a futurs cursos, i un cop s’hagi comprovat efectiu l’ús d’aquests dispositius per 

l’assoliment dels objectius curriculars i didàctics d’aquest pla TAC, s’aniria substituint 

gradualment l’ús dels llibres de text per els chromebooks. Així durant el curs acadèmic 2019-

2020, els alumnes de 1r d’ESO entrarien a l’institut comprant un dispositiu per cap, que seria 

d’ús personal, i podrien utilitzar tant a l’escola com a casa. Això sí, es tractaria d’una eina 

formativa, d’ús estrictament curricular i no d’una joguina, per la qual cosa la gestió dels equips 

es duria a terme des del centre, tant a nivell d’eines de software i permisos, com a nivell de 

garantia i substitució.  

D’aquesta manera el curs, següent, el 2020-2021, ja tindríem els quatre cursos de la ESO 

perfectament equipats amb un ordinador per alumne, que en funció del seu estat d’ús, de 

funcionament i adequació, es podrien socialitzar de la mateixa manera que es fa amb els llibres 

de text. Mentre aquest moment no arriba els cursos actuals de 3r i 4t disposarien 

preferentment de les aules d’informàtica, adequadament equipades, per minimitzar els 

greuges comparatius en la fase d’instauració d’aquest pla TAC.  

Per evitar que cada alumne tingui assignat un ordinador i al final no s’utilitzi més que en alguna 

activitat puntual i resti ple de pols en un calaix, o bé que se’n faci un ús excessiu, deixant de 

banda les altres estratègies pedagògiques, i sense cap mena de control, s’utilitzaran aquests 65 

equips inicials a 1r i 2n d’ESO i només dins l’àmbit d’XMAT. Això ha de permetre que XMAT 

sigui l’embrió de la nova estratègia pedagògica que planteja aquest pla, i que a partir d’aquí es 

pugui escampar a la resta d’àmbits. A més, el fet de que s’utilitzin els ordinadors només a 

l’àmbit d’XMAT, permet que s’utilitzin a la primera franja a 1r d’ESO i a segona franja a 2n 

d’ESO, donant un ús intensiu als aparells, però sense que provoqui conflictes de compatibilitat 

horària.  

La tria de l’àmbit de XMAT com a precursor de l’ús de l’ordinador personal a l’aula no és 

casual. Està demostrat que l’ús de material interactiu, com per exemple “Science Bits” o 

similars, millora molt les capacitats d’aprenentatge dels alumnes. A més, l’aposta de l’institut 

Sunsi Móra per el batxillerat STEM, pretén reforçar aquest àmbit, ja des del cicle inicial de 

l’ESO. 
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Aules d’informàtica 
Com a segona prioritat d’aquest pla TAC doncs, hi hauria l’adequació dels dos espais 

d’informàtica dels que consta el centre. Per un costat, ja disposem d’un taller de tecnologia 

amb 15 ordinadors perfectament equipats,  i de cara al següent curs, aprofitarem els equips 

informàtics substituïts per diferent desperfectes, adequant-los per al seu ús en un aula 

d’informàtica específica. 

 

Plaques i perifèrics d’Arduino i impressió 3D 
A nivell d’implantació del projecte STEM, també es fixa com a prioritat l’adquisició de noves 

plaques arduino i perifèrics específics per al muntatge dels laboratoris a l’aula.  

Per últim s’inclou en el pla la possibilitat d’adquirir una impressora 3D, però després de 

comprovar-ne la necessitat a través del projecte STEM. Es recomana la utilització dels recursos 

d’impressió 3D que tenim a l’abast del nostre entorn educatiu, per valorar si és realment 

necessària l’adquisició d’un equip d’aquestes característiques.  
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Assignació de tasques i responsabilitats del diferents actors 
 

Els principals encarregats de d’implementació, l’avaluació i la re-definició del pla TAC seran el 

coordinador TIC i la comissió TAC, d’acord amb el PEC i la direcció que ha de ser-ne l’impulsor 

últim.  

 

La comissió TAC 
Serà responsabilitat de la comissió TAC avaluar i desenvolupar la concreció i seqüenciació 

curricular de les competències digitals al llarg de tota l’etapa educativa. Així com valorar les 

estratègies de centre i avaluar l’ús que es fa de les tecnologies al centre.  

Serà també responsable d’elaborar i consensuar els protocols d’ús de la tecnologia mòbil i de 

tots els serveis informàtics que ofereix el centre.   

Finalment haurà de d’avaluar la millora en els processos d’ensenyament/aprenentatge que 

suposa la implementació del pla i fer propostes de millora en tots els aspectes curriculars i 

didàctics. 

La comissió hauria d’estar formada per un professor de cada àmbit, el coordinador TIC, un 

membre de l’equip directiu, i un membre de l’AMPA.  

 

El coordinador TIC 
El coordinador TIC serà el responsable de la gestió dels permisos i llicències de totes les 

plataformes digitals (GeiSoft, GSuite, Moodle...). També vetllarà pel correcte funcionament de 

tots els equips i farà les gestions per a la substitució d’equips en mal estat, cosa que inclou 

també els ordinadors d’aula i projectors, així com també els d’espais comuns i de gestió i les 

impressores.  

És responsabilitat del coordinador TIC vetllar per l’aplicació de la llei de protecció de dades 

digitals i del bon ús del programari, vigilant que estigui al dia i no se’n faci un ús fraudulent.  

També és el responsable de la planificació de la formació del professorat en l’ús de les 

tecnologies i la coordinació del personal amb perfil TIC, així com de la introducció del nou 

professorat en les aplicacions informàtiques del centre.  
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Aplicació del Pla 
 

Es contempla començar l’aplicació d’aquest pla TAC de cara al curs 2018-2019. I s’estarà 

desenvolupar al llarg dels quatre següents cursos, per quedar completat de cara el curs 2021-

2022. Sempre subjecte a l’avaluació i replantejament, ja que degut als canvis del sector 

tecnològic és un projecte que està subjecte a canvi continu.  

En els següents any s’anirà completant aquest apartat del pla, a partir dels  acords presos per 

la comissió TAC. 
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Avaluació del procés 
 

S’estableix una avaluació contínua del pla TAC, a partir del coordinador TIC que ha de vetllar 

pel seu compliment, i de la comissió TAC que hauria de reunir-se com a mínim dos cops l’any, 

per veure com evoluciona i proposar mesures correctores.  

D’altra banda, durant el primer any d’aplicació, i tal com es planteja en aquest pla, hi  haurà un 

nucli de treball que farà que el pla estigui guiat i coordinat de forma més permanent. Es tracta 

de la comissió STEM, que està formada alhora majoritàriament de professorat de l’àmbit 

d’XMAT de 1r i 2n d’ESO. Aquest nucli vetllarà per poder desenvolupar el projecte tant dels 

chromebooks (i el seu ús pedagògic), com de les plaques Arduino i les noves aules 

d’informàtica que seran utilitzades preferentment per l’alumnat de les matèries TIC, 

gestionades pel professorat de tecnologia.  

Serà aquest grup també el que haurà d’actuar de taca d’oli amb la resta de professorat dels 

altres àmbits, que haurien d’estar representats a la comissió TAC. 


