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11..  IInnttrroodduucccciióó  
Incorporar tecnologies al sistema educatiu per si sol no produeix innovació ni canvi metodològic. Les 

tecnologies han de fer que l’aprenentatge sigui més personalitzat i que els alumnes siguin autònoms, fet 

que implica una sèrie de canvis en tot el sistema educatiu: pedagògics, formatius, organitzatius, i 

òbviament tecnològics. 

  

Mestres i professors han de prendre consciència de que l’ús de les tecnologies és i serà cada vegada més 

present a l’escola i per tant han d’atrevir-se, poc a poc, a utilitzar-les per a treure’n rendiment a la 

classe; crear-ne de noves i també construir-ne conjuntament amb els alumnes. 

 

El Pla TAC, amb el compromís de tots els agents involucrats que formen part del centre, ha de procurar 

aconseguir els objectius de caire estratègic: millorar els resultats acadèmics i educatius i afavorir la 

cohesió social. Per la seva importància cabdal en el propòsit d’assolir els objectius estratègics, el Pla TAC 

ha d’estar integrat en el PEC (Projecte Educatiu de Centre). 

  

22..  MMaappaa  ccoonncceeppttuuaall  ddee  lleess  TTAACC  
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33..  OObbjjeeccttiiuuss  bbààssiiccss  ddeell  PPLLAA  TTAACC  
 

 Assegurar la competència digital de l’alumnat. 

 Aconseguir la integració curricular. 

 Afavorir la inclusió digital dels agents que formen la comunitat educativa. 

 Afavorir la innovació metodològica. 

 Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball dels membres de la comunitat educativa: 

alumnes, mestres i professors, PAS. 

 Subministrar la base per a l’educació dels alumnes en la “vida en un món connectat” 

 Situar Catalunya en el grup de països capdavanters en l’ús de les TIC a l’educació. 

 

 

44..  FFaasseess  ddeell  PPllaa  TTAACC  

4.1 Visió del centre 

Des de la direcció del centre s’insisteix en l’extensió de l’ús de les TAC, donat que durant els últims anys, 

s’ha apostat ben fort per les TIC. S’ha aconseguit dotar amb PDI a totes les aules d’Educació Primària i la 

biblioteca, a més de projectors a les aules d’Educació Infantil, aula d’anglès, gimnàs, aula d’informàtica i 

música. També disposem dos carros de portàtils (un pels alumnes de Cicle Mitjà i altre pels de Cicle 

Superior). 

 

L’objectiu a llarg termini és que les TAC siguin presents en tots els àmbits del centre: currículums i 

eines d'ensenyament-aprenentatge, gestió de la informació, comunicació centre-pares, visualització del 

centre i de les seves activitats, etc. i que quedin integrades en el projecte educatiu. D’altres objectius, no 

menys importants, són la formació dels docents i el major grau d’utilització de les dotacions 

informàtiques per la seva part, la millora en eficàcia temporal, ecològica i econòmica gràcies a les TIC, 

les implantacions de millores metodològiques per part del professorat, l’aplicació de les competències 

bàsiques en les matèries educatives i la creació de xarxes professionals docents originades al centre, per 

citar-ne unes quantes. 
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El nostre centre treballa varis projectes: 

- Filosofia 3/18: pensar millor per si mateix. 

- Conjunt instrumental: la pràctica instrumental afavoreix l'estructuració del pensament de l'alumnat. 

- Hort: espai d'experimentació i de treball de matemàtiques, medi, llengua, etc. 

- Science: a Cicle Superior utilitzem de forma funcional la llengua anglesa. Fem ciències en anglès! 

- Euronet 50/50: aquest curs és el segon any que participem al projecte europeu Euronet 50/50 per a 

l'estalvi i l'anàlisi del consum energètic a l'escola i hi participarem durant un any més. 

- Audicions d'entrada i sortida: treballem diferents tipus de música i diferents compositors a partir de les 

audicions que sonen a l'entrada i sortida de l'escola. 

- Les informacions del dia: cada matí, un nen gran i un petit expliquen per megafonia les informacions 

importants de cada dia: aniversaris, sortides, el temps, la pregunta en anglès, el menú del menjador, etc. 

L'escola també gaudeix d'una aula d'Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE) per tal d'afavorir que 

els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu puguin participar de les activitats que es 

desenvolupen al centre de manera que s'avanci cap a una escola inclusiva. 

Respecte la metodologia, l'escola treballa per racons i projectes (educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà 

i, des del curs 15-16 a cicle superior), on es prioritza el treball per competències i l'assoliment d'aquestes 

al final de l'etapa, ja que considerem que la metodologia mitjançant els projectes interdisciplinars i els 

racons de treball és la que millor respon a l'assoliment dels continguts i objectius del Currículum i a 

l'atenció a la diversitat dins l'aula. 

4.2 Realització de la diagnosi de la maduresa digital del centre 
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4.3 Definició de les prioritats. Objectius 

 
 

 

A l'inici d’aquest curs escolar 2016-17, partim d’una situació en la que 13 aules disposen de pissarra 

digital. En els claustres dels anys anteriors l’equip directiu, com a dinamitzador del futur Pla TAC,  ja ha 

anat fent passos cap a una aplicació de les tecnologies a l’aula. 

 

D’altra banda, en el claustre d’inici de curs, l’equip directiu va explicar la intenció de realitzar un Pla TAC 

i va demanar la implicació de tots els docents. Es va comunicar la creació d’una comissió TAC de centre, 

tal com indiquen les instruccions d’inici de curs.  

 

Els objectius a curt termini aniran encaminats, prioritàriament, a disposar d’una bona connexió a la 

xarxa a l’escola, de manera que permeti treballar adequadament amb els ordinadors portàtils. Aquest 

primer pas pretén portar a una major utilització dels ordinadors per part dels mestres i a un accés més 

ràpid als recursos i als continguts que es volen treballar. 

 

Es proposa que la comissió TAC sigui l’encarregada de formular el Pla TAC, partint de la situació actual i 

establint uns objectius possibles a curt, mitjà i llarg termini establerts en un calendari assumible que 

facin referència a aspectes organitzatius, curriculars, d’avaluació i normatius. 
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Les funcions més importants de la comissió TAC són les següents: 

 Dinamització de la proposta directiva de l’aplicació de les TAC al centre. 

 Promoció de l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula. 

 Coordinació de la integració de les TIC en les programacions del professorat i en l’avaluació de 

l’alumnat. 

 Optimització de l’ús dels recursos TIC al centre. 

 Seguiment-avaluació del pla TAC del centre. 

 Incentivar l’ús dels portàtils a les aules en els diferents cicles de l’escola. 

 Continuar en la progressiva integració de les TIC a l’escola (integració en els documents, 

programació, utilització en la pràctica educativa, avaluació...). 

 Iniciar-se en la planificació de les TIC, en les diferents àrees curriculars, d’acord amb les 

competències que marca el currículum. 

 Cercar programari que potenciï la creació de contingut per part dels alumnes i els/les mestres. 

 Potenciar les activitats de relació interescolars amb els altres centres del nostre municipi. 

 Vetllar per la optimització dels recursos TIC del centre. 

 Actualitzar, si s’escau, els aspectes normatius: llicències d’us de programari... 

 Anar incloent en el pla TAC, les polítiques escolars relacionades com l’ús d’Internet, de  

programari, temes de seguretat, administració de recursos TAC... 

 Vetllar per l’assessorament als mestres per tal d’aconseguir que l’ús de les TAC faciliti una 

atenció personalitzada a l’alumnat i crear, si  s’escau, algun material adaptat. 

 

En la diagnosi inicial, i per tal de recopilar informació detallada per poder identificar les fortaleses i les 

debilitats del centre en relació amb la implantació de les tecnologies, la comissió TAC esbrina quin és 

l’estat de les tecnologies en el centre, el seu ús, l’organització i els coneixements i competències digitals 

del personal (docent i d’administració) i entre l’alumnat, mitjançant una sèrie de qüestionaris i de 

l’observació directa. 

 

Per altra banda, es fomentarà també, seqüenciar i integrar en les programacions de les àrees el 

programari i els recursos TIC que es treballen en els diferents cicles. 
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4.4 Tria d’actuacions, assignació de recursos i responsables 

 

El Pla TAC ha de ser un document dinàmic que impliqui la seva revisió anual, si s’escau, i l’avaluació de 

tot el Pla en finalitzar el termini que s’havia marcat inicialment. Es pretén que sigui bàsicament pràctic 

per al centre i que concreti al màxim els diferents aspectes de gestió de la tecnologia.  

 

La comissió TAC es reunirà amb una periodicitat mensual, aproximadament, per tal de debatre i avançar 

en els objectius proposats. D’altra banda, ha d’assignar tasques i responsabilitats als diferents agents 

del centre, mitjançant l'impuls de diferents grups de treball, amb una persona responsable al capdavant, 

per tal que procurin assolir els objectius proposats i avaluïn el seu progrés amb uns indicadors que 

s’integraran al Pla TAC. 

  

En acabar un període i segons els resultats de l’avaluació del procés d’implantació del Pla, els objectius 

poden variar i caldrà reajustar-los o establir-ne de nous.  
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4.5 Aplicacions del Pla, desenvolupament de les actuacions previstes 

 

 

 

 4.6 Avaluació del procés i establiment de nous objectius 

 

Com a eina d’avaluació es pot tornar a utilitzar el quadre d'autodiagnosi TAC, que ha servit per a establir 

els objectius principals a l'inici del Pla, tenint en compte que la tecnologia està en constant evolució. 

 

Es realitzarà un nou qüestionari a final de cada curs, per tal d’obtenir informació del grau d’assoliment 

de les diferents propostes de la comissió TAC, així com la seva valoració per part dels mestres. 

 

La comissió TAC també haurà d’avaluar els objectius que s’ha proposat a cada curs escolar, considerant 

els diferents graus d’impacte en l’ús de les TIC i en les bones pràctiques portades a terme pels mestres; 
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així com també, tenir en compte les valoracions dels docents i reajustar els objectius i terminis 

prèviament establerts. 

 

 



Generalitat de Catalunya     
Departament d’Ensenyament 
Esc Font del Roure                             Pla TAC 
 

P à g  |  1 0  

 

  

55..  CCuurrss  22001166--22001177  

La integració de les tecnologies al centre requereix d’una gran planificació i de l’establiment dels 

recursos necessaris per realitzar-la. Les necessitats dels recursos són infraestructurals, pedagògics, 

humans i materials. 

 

La comissió TAC del centre fa un buidatge de la informació de com, quan i en quin grau s’utilitzen les TIC,  

que s’ha recollit a inici de curs. La comissió TAC ha de fer un llistat d’accions prioritàries, a partir dels 

objectius a assolir en diferents horitzons temporals, consensuades amb l’equip directiu i el claustre.  

 

L’equip directiu, amb l’assessorament de la comissió TAC, assignarà els recursos materials i humans 

necessaris per a posar a l’abast les TAC a la comunitat educativa. 

 

Per a identificar les fortaleses i debilitats del centre cal fer un diagnòstic de la maduresa digital del 

centre (tant en l’àmbit curricular com els usos de gestió, l’organització, etc.). Cal saber, on som i cap a on 

anem pel que fa a: 

 Gestió i planificació 

 Desenvolupament curricular 

 Desenvolupament professional del professorat 

 Organització 

 Recursos i infraestructures 

 Inclusió digital 

 

Aquest document permet establir els objectius a curt, mitjà i llarg termini del Pla TAC. 
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66..  OObbjjeeccttiiuuss  
 

1. Definir i planificar els àmbits d’actuació i les línies generals de planificació de les tecnologies en el 
centre 

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

Revisar els documents de gestió de centre (PEC, , 
Programació general anual de centre, PAC) per 
incloure les estratègies d'ús de les tecnologies. 

Revisió dels documents de centre i inclusió, si cal, de les 
estratègies d'ús de les tecnologies: Projecte de direcció, 
PEC, Programació general anual de centre, 
Programacions didàctiques. 

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

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

Revisió del pla anual de centre 

Definir i revisar la composició de la comissió TAC. Concreció dels membres que han de formar la comissió 
TAC 

Establir l'àmbit d'actuació de la comissió TAC. Concreció de les diferents àrees d'actuació de la comissió 
TAC 

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

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

Existència de coordinació entre les àrees respecte de la 
seqüenciació de la competència digital 

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

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

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

Comunicació interna majoritàriament via correu 
electrònic 

Llistat accessible d'adreces electròniques de les famílies 

Comunicació amb les famílies majoritàriament via correu 
electrònic 

Comunicació externa del centre majoritàriament via 
correu electrònic 

Mantenir actualitzada el web del centre Actualització freqüent del web del centre 

El web del centre proporciona la informació necessària 
del centre de forma àgil 

Fer pública la producció digital de la comunitat 
educativa: blogs, pàgines personals 

La producció digital de la comunitat educativa és 
accessible i pública a partir del web del centre 
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Mantenir l'agenda digital del centre i/o de les aules L'agenda digital del centre està actualitzada 

Existència d'agenda digital de les aules 

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

L'agenda de l'aula està actualitzada setmanalment 

Recolzar i incentivar l'ús de les tecnologies per part de 
les famílies 

Formació de les famílies respecte de l'ús de les 
tecnologies 

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

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

Fer accessible la consulta del pla TAC a la comunitat 
educativa 

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

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

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

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

Planificar i prioritzar les tasques a dur a terme 
anualment 

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

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

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

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

Avaluació dels indicadors 

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

4. 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 

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

 Afavorir el treball transversal entre les diferents àrees 
curriculars fent ús d'eines TAC 

Existència de projectes que impliquin el treball entre 
diferents àrees 

Coordinació metodològica entre les diferents àrees 
implicades en projectes transversals 
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Existència de criteris d'avaluació compartits entre les 
diferents àrees implicades en projectes transversals 

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

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

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

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

Recull d'activitats realitzades a l'aula, mitjançant recursos 
TAC, a les diferents àrees 

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

Recull d'activitats col·laboratives realitzades a l'aula, 
mitjançant recursos TAC, a les diferents àrees 

Dissenyar mecanismes d'avaluació de la qualitat de les 
metodologies desenvolupades 

Avaluació de les activitats realitzades mitjançant, per 
exemple, qüestionaris a l'alumnat 

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

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

Establir mecanismes de control del funcionament dels 
recursos del centre i de comunicació d'incidències 

Existència d'un model de recollida d'incidències 

Gestió ràpida de les incidències reportades 

Resposta ràpida de la resolució de les incidències 

Mantenir actualitzat l'inventari de recursos del centre Revisió anual de l'inventari del centre 

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

Existència d'un model de recollida de demanda de nous 
recursos 

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

Avaluació de la viabilitat de la incorporació dels nous 
recursos demanats 

Assegurar la connectivitat suficient per atendre les 
necessitats del centre 

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

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

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

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

Recull del programari de l'equipament de l'alumnat 

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

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

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

Recull de les accions anuals a dur a terme, de forma 
prioritzada, per part de la comissió TAC 
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prioritàries Calendari de reunions de la comissió TAC 

Definir les tasques i responsabilitats associades a 
l'aplicació del pla TAC 

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

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

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

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

Valorar anualment l'aplicació del pla TAC Revisió dels objectius específics plantejats mitjançant la 
valoració dels indicadors associats 

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

7. 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 

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

Definir els agrupaments més adients de l'alumnat per 
aplicar de forma eficaç les TAC 

Els criteris de confecció dels grups tenen en compte un 
ús òptim de les TIC: grups partits, coordinació d'hores 
entre matèries,.. 

Establir els condicionants de l'horari del centre que 
facilitin l'ús de les tecnologies 

Els criteris de confecció d'horaris contemplen estratègies 
que permetin un ús òptim de les TIC: ocupació dels 
espais amb equipaments compartits, aules amb 
infraestructura suficient,... 

Gestionar els espais amb recursos tecnològics 
compartits per facilitar-ne l'accés 

Graella d'ocupació i reserva d'espais del centre accessible 
al professorat 

Assegurar el correcte manteniment de les 
instal·lacions compartides 

Existència d'un model de recollida d'incidències 

Gestió ràpida de les incidències reportades 

Resposta ràpida de la resolució de les incidències 

8. 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 

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

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

Existència de normes d'ús dels recursos, tant per al 
professorat com per a l'alumnat, i fer-ne la difusió 
corresponent 

Vetllar per la seguretat de les dades Existència d'un protocol de protecció de dades personals 
de l'alumnat i del professorat 
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Gestionar els permisos d'ús dels serveis digitals Ús de sol·licituds d'autorització d'ús d’imatges, publicació 
de dades de caràcter personal i de materials que elabora 
l'alumnat 

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

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

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

Establiment de mecanismes de selecció de continguts 

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

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

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

Coordinació amb la USEE 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) 

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

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

Revisió sistemàtica dels criteris definits i de la seva 
aplicació 

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

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

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

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

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 

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

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

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

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) 

 



Generalitat de Catalunya     
Departament d’Ensenyament 
Esc Font del Roure                             Pla TAC 
 

P à g  |  1 6  

 

10. 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 

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

Posar a l'abast del professorat recursos TAC per a la 
seva pràctica docent 

Existència d'un assessor de centre per ajudar al 
professorat en l'ús i tria de recursos TAC genèrics o de 
l'àrea 

Formació en centre sobre recursos TAC i el seu 
aprofitament pedagògic 

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

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

Definir mecanismes per avaluar l'assoliment de la 
competència digital 

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

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 

Definir i dissenyar mecanismes i eines d'avaluació i 
seguiment de l'alumnat mitjançant les tecnologies 

Concreció d'eines d'avaluació i seguiment de l'alumnat 
mitjançant les TAC per àrees i nivells 

Adaptar els materials i recursos a les necessitats 
específiques de l'alumnat 

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

 

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

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 

Detectar les necessitats formatives del professorat 
respecte les TAC i proposar el cursos de formació 
necessaris 

Recull de les necessitats formatives TAC del professorat 

Proposta de formació TAC del centre 

Recull anual de la formació TAC realitzada pel professorat 
del centre 

Donar a conèixer a la comunitat educativa les activitats 
realitzades pel professorat 

Difusió al web del centre de les activitats generades pel 
professorat 

Compartir recursos entre la comunitat educativa Existència d'un espai digital compartit de recursos 
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Incentivar el treball en xarxa entre els docents i també 
l'alumnat 

Existència d'espais d'intercanvi d'experiències entre el 
professorat del centre 

Existència de projectes interdisciplinars amb aplicació 
d'eines TAC 

Ús d'eines col·laboratives a les àrees per al treball de 
l'alumnat 

Existència de fòrums, blocs i d'altres entorns digitals que 
permetin la creació de xarxes d'aprenentatge i intercanvi 
entre l'alumnat i/o el professorat 

Propiciar el desenvolupament de bones pràctiques 
TAC en el centre i fer-les visibles 

Establiment de trobades i/o d'espais d'intercanvi de 
pràctiques TAC entre el professorat del centre 

Difusió al web del centre de bones pràctiques TAC 
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77..  CCoommppeettèènncciieess  aa  ccoonnssiiddeerraarr  eenn  ll’’eellaabboorraacciióó  ddeell  PPllaa  TTAACC  

Les competències que cal considerar quan duem a terme el PLA TAC són totes les competències que 

comprenen la tasca educativa.  

Com en tots les àmbits de les competències, la competència digital la podem trobar inherent en cada 

una d’elles, ja que les TAC són més que un mer instrument per a dur-les a terme, sinó que també són un 

canal d’adquisició d’aquestes competències. 

És per això que presentem a continuació les competències transversals i més concretament aquells 

objectius que ens marquem dins d’aquest PLA TAC pel que fa a la competència digital. 

 

Competències transversals 
 

Competències comunicatives: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

2. Competència artística i cultural 

 

Competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital. 

4. Competència matemàtica. 

5. Competència d’aprendre a aprendre. 

 

Competències personals: 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

7. Competència del coneixement i la interacció amb el món físic. 

8. Competència social i ciutadana. 
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Competències digitals 

Els alumnes i els mestres/professors, per esdevenir competents, haurien d’assolir, amb eines 

digitals i en entorns digitals, les capacitats: 

1. Aprendre i generar coneixements, productes o processos. 

2. Obtenir, comprendre, avaluar i organitzar informació en format digital. 

3. Comunicar-se, relacionar-se i col·laborar. 

4. Actuar de forma responsable, cívica i segura.  

5. Utilitzar i gestionar dispositius i entorns de treball digital. 

6. Reconeixement d’elements bàsics de l’ordinador i del programari. Utilització del 

teclat, del ratolí i del micròfon i iniciació al programari bàsic de processador de 

textos, d’edició gràfica i de presentació. 

7. Iniciació al correu electrònic en grup i amb ajuda. 

8. Iniciació en l’ús de la càmera fotogràfica. 
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88..  AAnnnneexxooss  

8.1  Document Pla TAC del Departament d'Educació 

Llei d’educació. Resum de l’articulat referit a les TAC 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. DOGC núm. 5422, de 16.07.2009 

Preàmbul 

[...] 

Les aspiracions educatives de la societat catalana han anat evolucionant en el temps. Les expectatives 

per al futur immediat no son les mateixes que les plantejades quan es va reiniciar el camí de la 

democràcia i de l’autogovern. Si fa trenta anys calia superar grans dèficits i bastir i renovar una oferta 

educativa normalitzada, avui, amb aquell objectiu aconseguit, s’apunta a fites noves i exigents, 

centrades en la qualitat educativa i en la superació de les desigualtats socials encara vigents en el 

sistema educatiu. La societat reclama fer possibles al mateix temps els objectius d’equitat i 

d’excel·lència de la nostra educació, que son garantia de progrés personal. 

Les raons d’aquesta exigència renovada les trobem en els àmbits educatiu, social, econòmic i cultural. 

Les raons educatives es fonamenten en la necessitat de millorar el rendiment escolar en l’educació 

bàsica i obligatòria, d’estimular la continuïtat dels i de les estudiants en l’etapa d’educació 

postobligatòria i d’adequar-se als requeriments de la societat del coneixement. 

[...] 

Sobre aquestes premisses, la Llei d’educació proposa un conjunt normatiu coherent, com- plet i amb 

visió de futur, que: 

[...] 

Potencia la innovació pedagògica sistemàtica i estructurada, el reconeixement de les bones practiques 

educatives amb el foment i el suport del lideratge educatiu, la formació del professorat, les 

infraestructures digitals del centre i la previsió de centres de referència pedagògica. 

Títol III De la comunitat educativa 

Capítol II 

L’alumnat 

Article 21 

Drets dels alumnes h) Esser educats en el discurs audiovisual. 

Títol V Ordenació dels ensenyaments 

Capítol I 

Disposicions de caràcter general 
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Article 52 

Currículum 2. El currículum s’orienta, entre altres finalitats, a la consecució dels objectius següents: i) 

Capacitar els alumnes per a l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i de l’os de les noves tecnologies. 

Article 55 

Educació no presencial 5. El professorat que imparteix ensenyaments en la modalitat d’educació no 

presencial ha de tenir la titulació requerida per a cada etapa educativa i ha d’acreditar la capacitació per 

a exercir la docència emprant mitjans telemàtics i altres recursos propis de l’educació no presencial. 

Capítol II 

Ensenyaments de regim general 

Article 57 

Educació bàsica 3. En el marc dels objectius que estableix l’article 52.2, els currículums de l’educació 

bàsica s’han d’orientar a l’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al 

desenvolupament personal dels alumnes i a la practica de la ciutadania activa, i han d’incorporar de 

manera generalitzada les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d’aprenentatge. 

Article 58 

Educació primària 2. L’etapa d’educació primària te com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una 

educació que, d’acord amb les competències bàsiques fixades en el currículum, els per- meti: b) Adquirir 

i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió 

escrita i la comprensió lectora, les competències en matemàtiques bàsiques i les competències 

necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual. 

Article 59 

Educació secundaria obligatòria 

2. L’educació secundaria obligatòria te com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que 

els permeti: b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de 

coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i 

competències culturals, personals i socials relatives a: Primer. L’expressió i la comprensió orals, 

l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències 

necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual. 

Article 61 

Batxillerat 

3. El currículum i les activitats educatives del batxillerat, per a consolidar les competències bàsiques 

adquirides pels alumnes en acabar l’educació bàsica, han d’afavorir el desenvolupament de la 

competència comunicativa, l’adquisició d’habilitats per a l’autoaprenentatge i per al treball en equip i 

l’adquisició de les competències necessàries amb relació a l’ús de mètodes de recerca i amb relació a 
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l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, a mes de l’adquisició de les competències 

pròpies i específiques de la modalitat cursada. 

Capítol IV 

Educació d’adults 

Article 69 

Objecte i àmbit de l’educació d’adults 

2. Els programes d’educació d’adults i les accions formatives corresponents han d’incloure, si mes no, els 

àmbits següents: 

b) L’educació per a adquirir competències transprofessionals, que compren la formació en tecnologies 

de la informació i la comunicació i l’ensenyament de llengües. 

c) L’educació per a la cohesió i la participació social, que compren l’acollida formativa a immigrants 

adults, la iniciació a les llengües oficials i a una llengua estrangera, la introducció a les tecnologies de la 

informació i la comunicació i la capacitació en l’ús d’estratègies per a l’adquisició de les competències 

bàsiques. 

Títol VI Dels centres educatius 

Capítol II 

Criteris per a l’organització pedagògica dels centres 

Article 84 

Projectes d’innovació pedagògica 

1. El Departament ha d’afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d’innovació pedagògica 

i curricular que tinguin l’objectiu d’estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats 

personals, l’èxit escolar de tots els alumnes, la mi- llora de l’activitat educativa i el desenvolupament del 

projecte educatiu dels centres que presten el Servei d’educació de Catalunya, i ha d’afavorir 

especialment la recerca i els projectes d’innovació amb relació a l’ús de les tecnologies de la informació i 

la comunicació per a l’aprenentatge i el coneixement i amb relació a la formació dels alumnes en el 

plurilingüisme. Els projectes es poden referir a un o mes centres i poden comportar, si escau, 

vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions. 

Capítol III 

Serveis educatius i serveis de suport als centres 

Article 87 

Organització dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge L’estructura i l’organització dels centres 

han de definir entorns d’aprenentatge que permetin el treball en xarxa i les diverses formes de 

transmissió de coneixement als grups classe, i també les activitats individuals de treball i estudi. Amb 

aquesta finalitat, els projectes constructius de centres educatius han de definir espais, instal·lacions i 



Generalitat de Catalunya     
Departament d’Ensenyament 
Esc Font del Roure                             Pla TAC 
 

P à g  |  2 3  

 

equipaments que maximitzin la sostenibilitat, redueixin l’impacte ambiental i permetin integrar les 

tecnologies digitals, i han de configurar entorns d’ensenyament i aprenentatge funcionals i ergonòmics 

que estimulin la vinculació dels alumnes amb el procés d’aprenentatge. 

Article 89 

Serveis digitals i telemàtics a disposició dels centres 

1. El Departament ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i telemàtics 

orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa. Els centres han de posar aquests 

serveis, en la mesura que escaigui, a disposició del professorat, els alumnes i les famílies. 

2. Els serveis digitals i telemàtics a que fa referència l’apartat 1 han de posar a disposició dels centres 

aplicacions didàctiques i continguts educatius de qualitat, serveis de dossier personal d’aprenentatge i 

de registre acadèmic personal individual i altres aplicacions i serveis digitals orientats a potenciar 

l’excel·lència dels aprenentatges i a facilitar el funcionament dels centres. 

3. El dossier personal d’aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa accessibles, d’acord amb el 

que el Departament estableixi per reglament, els documents i els objectes digitals que resulten de la 

producció intel·lectual de cada alumne o alumna durant el procés d’aprenentatge, des del darrer cicle de 

l’educació primària fins als ensenyaments postobligatoris. El contingut del dossier pot servir d’evidència 

en el procés d’avaluació. 

4. El registre acadèmic personal individual conte en suport digital, d’acord amb el que el Departament 

estableixi per reglament, les dades acadèmiques personals dels alumnes que els centres considerin 

pertinents i les que siguin necessàries per a complir la normativa sobre aspectes formals de l’avaluació 

dels alumnes. 

Títol VIII Del professorat i altres professionals dels centres 

Capítol I 

De l’exercici de la professió docent 

Article 104 

La funció docent 

2. Els mestres i els professors tenen, entre altres, les funcions següents: 

j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina 

metodològica. 

Capítol II 

Formació del professorat 

Article 109 

Formació inicial 
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2. La formació inicial del professorat ha de comprendre la capacitació adequada per a afrontar els reptes 

del sistema educatiu en el marc dels principis d’aquesta llei, l’adquisició de coneixements i el 

desenvolupament de capacitats i actituds professionals, entre les quals hi ha d’haver el domini equilibrat 

dels continguts de les disciplines i d’aspectes psicopedagògics, el coneixement suficient d’una llengua 

estrangera, el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació i el coneixement de les 

institucions i la cultura catalanes. 

Títol X De l’administració de l’educació 

Capítol IV 

Cooperació amb altres administracions 

Article 168 

Cooperació amb les universitats 

2. La cooperació a que fa referència l’apartat 1 inclou, entre altres, els aspectes següents: i) La 

incorporació de tecnologies de la informació i de la comunicació. 
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8.2  Normativa d’ús de l’aula d’informàtica  

 

1. Abans d’accedir a l’aula d’informàtica caldrà apuntar-se a l’horari de l’aula i/o comprovar que 

l’aula està disponible. En cas de que l’aula estigui ocupada i es necessiti, els mestres implicats 

hauran d’arribar a un acord, partint de que té preferència el que primer l’ha reservat. 

2. L’alumnat sempre ha d’estar acompanyat en tot moment pel mestre/a corresponent, en cap 

moment podrà anar sol a l’aula d’informàtica. 

3. L’alumnat haurà d’accedir a la sessió ARGO per poder treballar amb els ordinadors i només 

podrà accedir a la T. 

4. El professorat té disponible la sessió PROF per treballar on podrà accedir a la T (dels alumnes) i a 

la P (on hi hauran tots els documents d’escola). 

5. La sessió SUPER és d’ús exclusiu dels coordinadors d’informàtica. 

6. L’alumnat haurà de tenir una carpeta, a la T, al seu curs i amb el seu nom per tal de guardar 

aquells arxius que necessiti i en cap moment els guardarà a l’escriptori de l’ordinador. 

7. Els mestres hauran de crear-se una carpeta, a la P, per tal de guardar-se els arxius necessaris i en 

cap cas guardar-los a l’escriptori de l’ordinador, ni en cap altre unitat. 

8. Els ordinadors sempre s’hauran de tancar abans de marxar de l’aula. 

9. S’ha de respectar el material de l’aula, per aquesta raó abans de marxar s’haurà de deixar l’aula 

recollida: cadires ben posades, auriculars ben recollits, ratolins al seu lloc i teclats guardats. 

10. Els ordinadors són per ús educatiu i/o laboral, per aquesta raó les descàrregues privades no 

tenen cabuda a l’aula d’informàtica i no es podran realitzar. 

11. En el cas de que algun ordinador tingui una incidència caldrà deixar una nota al/la 

coordinador/a d’informàtica sobre el que li passa a l’ordinador i esperar a que es solucioni. Hi 

ha un model d’incidències a l’aula. 

12. En el cas de que es necessiti un programari específic per treballar, demanar al/la 

coordinador/a que l’instal·li als ordinadors mitjançant el full d’incidències. 

13. Tots els ordinadors de l’aula d’informàtica estan connectat a la impressora d’aula (la qual 

només imprimeix en color negre) i a les impressores de consergeria. Per tal d’imprimir 

qualsevol document serà necessari un codi de cicle, el qual serà facilitat per els/les 

coordinadors/es de cicle. 
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8.3 Normativa d’ús dels portàtils 

 

1. El carretó de portàtils està disponible per tots els membres de l’escola, per aquesta raó a la 

porta del carretó hi ha penjat un llistat amb les normes i una graella per tal de que tothom 

sàpiga si estan disponibles o no i apuntar-s’hi. 

2. Cada portàtil té un número tant a la tapa d’aquest com a la prestatgeria que hi va col·locat. 

Quan es retorni caldrà deixar-lo al seu lloc corresponent i endollar-lo a la corrent, per tal de 

carregar la bateria. 

3. L’alumnat haurà d’accedir a la sessió ARGO per poder treballar amb els ordinadors i només 

podrà accedir a la T. 

4. El professorat té disponible la sessió PROF per treballar on podrà accedir a la T (dels alumnes) i a 

la P (on hi hauran tots els documents d’escola). 

5. La sessió SUPER és d’ús exclusiu dels coordinadors d’informàtica. 

6. L’alumnat no podrà agafar cap portàtil sol i si ho fa està sota la responsabilitat del mestre amb 

qui estigui en aquell moment. 

7. La responsabilitat dels portàtil és d’aquell mestre que els està fent servir i qualsevol incidència 

serà sota la seva responsabilitat. 

8. Els ordinadors, a arribar la tarda sempre hauran de ser tornats al carretó de portàtils, per tal de 

carregar la bateria. No es poden deixar ni a les classes, ni als passadissos. 

9. En el cas de que algun ordinador tingui una incidència caldrà deixar una nota al/la 

coordinador/a d’informàtica sobre el que li passa a l’ordinador i esperar a que es solucioni. 

Cada mestre té un model d’incidències a la seva aula i caldrà deixar-lo a la guixeta del 

coordinador/a d’informàtica que està a secretaria. 

10. En el cas de que es necessiti un programari específic per treballar, demanar al/la coordinador/a 

que l’instal·li als ordinadors. 

11. Si es necessita el carro de portàtils per la classe / tutoria, amb antelació suficient, caldrà 

comunicar als conserges, l’hora i el lloc on han de portar el carro i a quina hora es pot recollir 

per retornar-ho a l’aula d’informàtica. 
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8.4 Normativa d’ús dels ordinadors d’aula 

 

1. Els ordinadors d’aula són responsabilitat del tutor/a d’aquella aula. En el cas de que hagi una 

incidència a l’ordinador serà sota la seva responsabilitat. 

2. L’alumnat haurà d’accedir a la sessió ARGO per poder treballar amb els ordinadors i només 

podrà accedir a la T. 

3. El professorat té disponible la sessió PROF per treballar on podrà accedir a la T (dels alumnes) i a 

la P (on hi hauran tots els documents d’escola). 

4. La sessió SUPER és d’ús exclusiu dels coordinadors d’informàtica. 

5. Tots els ordinadors d’aula estan connectats a les fotocopiadores de consergeria per poder 

imprimir els document necessaris. En cas de que no sigui així, demanar al/la coordinador/a 

d’informàtica que faci la instal·lació de les fotocopiadores / impressores. 

Per tal d’imprimir qualsevol document, serà necessari un codi, el qual serà facilitat pels 

coordinadors/es de cicle. 

6. En el cas de que algun ordinador tingui una incidència caldrà deixar una nota al/la 

coordinador/a d’informàtica sobre el que li passa a l’ordinador i esperar a que es solucioni. 

Cada mestre té un model d’incidències a la seva aula i caldrà deixar-lo a la guixeta del 

coordinador/a d’informàtica que està a secretaria. 

7. Cada tarda, abans de marxar, caldrà tancar els ordinadors. Si durant el dia no es fa us, és 

recomanable tacar-ho, penseu que la seva vida és limitada. 

8. En el cas de que es necessiti un programari específic per treballar, demanar al/la coordinador/a 

que l’instal·li als ordinadors. 
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8.5 Normativa d’ús de les PDI 

 

1. Abans d’utilitzar les pissarres digitals, caldrà conèixer l’ús d’aquestes, en el cas que no sigui així 

demanar ajuda al/la coordinador/a d’informàtica. 

2. La pissarra digital s’haurà d’engegar mitjançant el propi monitor, que està penjat a la paret. 

3. El canó s’haurà d’engegar mitjançant el comandament a distància o pel boto del propi 

projector. La llum verda ens indicarà si està o no engegat el projector. 

4. Un cop ja no es vulgui fer servir la pissarra digital s’haurà d’apagar, tant la pissarra com el 

projector. Utilitzant el mateix mecanisme que el que s’ha fet servir a l’hora d’engegar-la. 

5. Caldrà tenir un lloc per guardar el comandament i el llapis de la pissarra digital en el qual els 

nens no tinguin accés. Un lloc recomanable seria el calaix de la taula del mestre i tenir-ho 

sempre allà. 

6. En el cas de que la PDI tingui alguna incidència caldrà deixar una nota al/la coordinador/a 

d’informàtica sobre el que li passa i esperar a que es solucioni. Cada mestre té un model 

d’incidències a la seva aula i caldrà deixar-lo a la guixeta del coordinador/a d’informàtica que 

està a secretaria. 

7. Si no fem servir la PDI durant una estona curta, la PDI té un botó (imatge en blanc) amb el qual 

s’estalvia energia i allarga la vida de les bombetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


