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0. Introducció 

Desenvolupem en aquest projecte un pla d’acció TAC tenint com a referent <<el pla TAC del 

centre, com a part del seu projecte educatiu, el projecte de direcció i els estàndards tecnològics 

del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència 

digital, d’acord amb el marc curricular>>.
1
 

 

 

1. Justificació del projecte en el marc del projecte educatiu del centre 

Aquest projecte parteix del projecte de direcció de l’actual directora de l’Escola Nostra LLar, la Neus 

Font Garriga, que marca les línies estratègiques del projecte educatiu entre el  2018 i el 2022.  

 

Línies 

estratègiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nostre projecte incideix directament en dues de les línies estratègiques: en la consolidació d’una 

coherència curricular i una línia metodològica d’escola i en l’actualització de l’ús de les tecnologies 

per l’aprenentatge i la comunicació.  Tot i això, ens centrarem en desenvolupar només l’estratègia 3 ja 

que és la que s’escau en el nostre àmbit d’actuació. 

 

                                                
1
 Definició de la missió del docent amb perfil professional TAC publicada pel Departament  

d’Ensenyament en el document “Descripció del perfil professional en competència digital docent”. 
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/PersonalCentres/AcreditacioPerfil/digital_perfil.pdf 
 

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/PersonalCentres/AcreditacioPerfil/digital_perfil.pdf
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RELACIÓ D’ACTUACIONS DEL PROJECTE EDUCATIU AMB LES 

ACTUACIONS ESPECÍFIQUES DEL PLA TAC: 

Àmbit TIC - Àmbit TAC 

ESTRATÈGIA 3: Actualització de l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i de la 

comunicació 

ACTUACIONS 

PROJECTE 

EDUCATIU 

Cursos ACTUACIONS PLA TAC Àrea 

temàtica 

Responsables 

Millora de la 

connectivitat 

2018-

2020 

- Realitzar i mantenir actualitzat 

l'inventari de les 

infraestructures digitals. 

- Vetllar pel manteniment de 

l’equipament tecnològic. 

-Estudiar les necessitats de 

renovació dels equipaments  

Estratègia, 

lideratge i 

gestió 

__________ 

 

Infrastructure

s i Serveis 

Digitals 

Equip 

directiu i 

coordinadora 

TAC 

Manteniment i 

actualització de la 

pàgina web 

2018-

2022 

- Mantenir actualitzat de forma 

freqüent el web del centre 

- Donar a conèixer a la 

comunitat educativa el web del 

centre. 

- Incentivar l'ús i consulta del 

web del centre per part de la 

comunitat educativa 

Infrastructure

s i Serveis 

digitals 

Coordinador

a TAC 

Creació i posada en 

funcionament de la 

Comissió TAC 

2018 - 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 

Seguiment, 

avaluació i 

millora 

Claustre 

Formació dels mestres 

sobre les eines 2.0 

2018-

2020 

- Recollir i orientar les 

necessitats formatives del 

professorat 

en relació amb les TAC 

- Posar en valor la competència 

digital docent. 

Competència 

digital docent 

i 

desenvolupa

ment 

professional 

Coordinador 

TAC amb la 

col·laboració 

de la 

Comissió 

TAC 

Ús dels sistemes de 

treball i comunicació 

(drive, xarxa...) i 

introducció de l’ús del 

portafoli digital dels 

alumnes a colla de 

grans. 

2018-

2022 

- Fomentar l'intercanvi de 

material i estratègies 

metodològiques entre el 

professorat 

- Donar a conèixer a l'alumnat 

les normes d'ús segur 

d'Internet i de respecte de la 

propietat intel.lectual 

- Definir exemples d'activitats 

col.laboratives i de treballs amb 

projectes aplicables a les aules 

Usos 

curriculars 

Comissió 

TAC 
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per ajudar al professorat a 

generar-ne de pròpìes 

Disseny i adaptació de 

les activitats amb 

mirada TAC 

2019-

2022 

- 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 

Usos 

curriculars 

Claustre i 

Comissió 

TAC 

 

 

 

2.Marc normatiu de les TAC i les Competències Digitals 

Segons el que estableix l’article 58 de la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació), en 

l’educació primària obligatòria s’han de desenvolupar, en el nivell adequat, les competències 

necessàries per a l’ús de les noves tecnologies.  

 

En l’Educació primària és finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que, d’acord amb les 

competències bàsiques fixades en el currículum, els permeti: 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials. 

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. 

c) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi. 

d) Expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. 

e) Conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya que els facilitin l’arrelament. 

 

Degut al seu caràcter transversal i instrumental, la competència digital està vinculada a totes les 

matèries del currículum i per al seu assoliment, és fonamental que l’alumnat tingui accés als 

dispositius i a les diverses aplicacions necessàries.  És per això que el nostre projecte tindrà dues 

línies d’actuació: per una banda l’àmbit TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement) 

i per l’altra l’àmbit TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) que sempre es gestionarà 

en funció de les necessitats TAC de centre. 

 

El centre disposa ja del seu Pla TAC (2018-2022) en el qual s’hi estableixen una sèrie d’actuacions 

que s’han plantejat després de detectar unes necessitats molt concretes i que s'estructuren en els 

següents temes (aquests aspectes ja es veuen en el quadre anterior:  

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 
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Un dels punts destacats del Pla TAC del centre és l’acompanyament en el desenvolupament de la 

Competència digital docent i els usos curriculars que seran desenvolupats tenint com a referència les 

quatre dimensions d’aquesta competència: 

 

3.Identificació de l'àrea curricular o l'etapa educativa en la que es vol 

incidir. 

És imprescindible fer una anàlisi a fons del document de desenvolupament de la competència digital 

per a poder dissenyar activitats en les quals la tecnologia faciliti l’assoliment de les competències de 

cada àrea però garantint també l’assoliment de la pròpia competència digital dels alumnes. 

Creiem que s’ha d’entendre la competència digital com a una oportunitat per a integrar tota una sèrie 

d’eines i recursos a l’aula que facilitin un canvi metodològic i que permetin fer un pas endavant cap a 

la inclusió de tots els alumnes, siguin quines siguin les seves necessitats.  

Així doncs, cal incidir tant en l’etapa d’Educació Infantil com en l’Etapa d’Educació Primària, tenint 

en compte les necessitats evolutives de cadascuna. Introduir la tecnologia no és donar als alumnes 

aparells que substitueixin les experiències educatives manipulatives i vivencials per altres de digitals i 

virtuals; en cap cas. És poder relacionar-se amb l’entorn des de punts de vista diferents, és facilitar la 

recollida de dades per una posterior anàlisi, és documentar una experiència, és compartir els resultats 

obtinguts despŕes d’un procés, es treballar en col·laboració i és accedir a la informació, saber-la 

seleccionar, contrastar, interpretar i reelaborar en funció de les pròpies necessitats. I, sobretot, és saber 

gestionar l’ús dels aparells tecnològics de manera saludable i segura. 
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L’Escola Nostra Llar camina cap a un enfocament de treball globalitzat, ja sigui amb projectes de 

temàtica dirigida com a partir de projectes lliures. Així doncs, la incidència d’aquest projecte ha 

d’arribar a totes les àrees del currículum. 

 

 

4.Objectius 

ÀMBIT TIC 

● Optimitzar l’ús dels equips tecnològics de què disposa el centre. 

● Renovar els equips tecnològics més obsolets. 

● Millorar l’ordre i el manteniment dels equipaments tecnològics 

● Reubicar (si escau) el material tecnològic compartit per a millorar-ne l’accessibilitat i 

el manteniment. 

● Assessorar la comunitat educativa per a fomentar un ús saludable i segur de la 

tecnologia. 

● Utilitzar la pàgina web del centre com una finestra per conèixer l’escola i el treball 

que s’hi realitza. 

 

ÀMBIT TAC 

● Ordenar els continguts clau de la competència digital tenint en compte el nivell 

d’assoliment en cada cicle educatiu per facilitar la programació d’activitats tenint en 

compte la competència digital. 

● Assegurar la inclusió digital de tot l'alumnat i el professorat definint les eines 

necessàries i garantir-ne l'accessibilitat a tots els recursos.  

● Assessorar el professorat en el coneixement d’aplicacions i eines TAC. 

● Facilitar exemples d’activitats que integrin el treball de la Competència Digital.   

● Introduir les rúbriques com a eina d’autoavaluació de la competència digital. 

 

 

 

5.Estratègia digital: 

a) Seqüenciació d'activitats curriculars, metodologies i recursos digitals proposats. 

La competència digital és una competència transversal i, per tant, no es pot fer una 

seqüenciació d’activitats ja que el seu treball queda integrat en el treball d’altres àrees, o bé 

en el cas de l’Escola Nostra Llar, queda integrada i es té en compte a nivell de continguts 

dins el treball dels diversos projectes. 

El que sí que es pot fer és una gradació dels continguts clau per tal de tenir clar el nivell de 

desenvolupament de cadascun a cada cicle i així facilitar la programació d’activitats TAC en 

les programacions d’aula. Aquesta és una de les activitats programades en el nostre pla 

d’acció TAC (activitat 7.1) 



 

8 

Presentem doncs una seqüenciació d’activitats proposades a partir dels nostres objectius 

que parteixen de l’anàlisi del objectius generals i específics del Pla Tac del centre. A cada 

objectiu hi trobareu el nombre de l’objectiu del Pla Tac a qui es refereix: 

 

Objectiu Activitat Metodologia Recursos 

1.Optimitzar l’ús dels 

equips tecnològics de 

què disposa el centre 

(050) 

1.1Estudi de l’ús de 

l’equipament per una 

possible millora de 

rendiment (si és 

possible). 

1.1 Traspàs d’informació de 

cada colla a la Comissió TAC, 

comprovacions de la 

corrdinadora i debat. 

 

1.1 Reunions de 

colla i de comissió 

TAC 

 

  

1.2 Registre i control de 

les incidències i/o 

necessitats d’actualització 

a partir d’un document 

compartit. 

1.2 A partir de la recollida 

d’incidències, actuació del 

tècnic preventiu i de la 

coordinadora TAC 

1.2 Hores de suport 

preventiu i hores 

de coordinació 

2.Renovar els equips 

tecnològics més 

obsolets. (050) 

2.1 Estudi de les noves 

necessitats 

 

2.1 Traspàs d’informació de 

cada colla a la Comissió TAC i 

debat 

2.1Reunions de 

colla i de comissió 

TAC 

3.Millorar l’ordre i el 

manteniment dels 

equipaments 

tecnològics. (070) 

3.1 Anàlisi que quina 

colla utilitza més  

cadascun dels 

equipaments. 

 

3.1 Traspàs d’informació de 

cada colla a la Comissió TAC i 

debat. 

3.1 Reunions de 

colla i de comissió 

TAC 

3.2 Assignació de 

responsables de 

manteniment per a 

cadascun dels 

equipaments 

3.2 Realització de tasques de 

càrrega i inventari dels equips 

periòdicament 

3.2 Inventaris i 

documents 

d’incidències 

4.Reubicar (si escau) el 

material tecnològic 

compartit per a millorar-

ne l’accessibilitat i el 

manteniment. (070) 

4.1. Estudi de quins són 

els espais més adients per 

a cada equipament 

4.1. Debat entre la Comissió 

TAC i l’Equip 

Directiu/Impulsor 

4.1. Reunions entre 

la coordinadora 

TAC i l’Equip 

Directiu 

5.Assessorar la 

comunitat educativa per 

a fomentar un ús 

saludable i segur de la 

tecnologia. (080) 

 

5.1 Coneixement per part 

del claustre dels 

documents oficials 

relatius a la normativa 

d’ús, de seguretat i 

propietat intel·lectual. 

5.1 Creació d’una carpeta 

compartida amb la 

documentació corresponent 

5.1 Recursos en 

línia i eines Google 

5.2 Creació un espai 

família-escola al web de 

l’escola per a fomentar 

les bones pràctiques a 

nivell d’ús de la 

tecnologia 

5.2 Creació d’un apartat 

específíc sobre tecnologia i 

família al web de l’escola amb 

enllaços relatius a la seguretat i 

les bones pràctiques familiars 

5.2 Recursos en 

línia i un apartat 

específic al web de 

l’escola 

5.3 Xerrada als alumnes 

sobre seguretat a internet  

5.3 Xerrada als alumnes de 5è i 

6è de mans d’experts en 

seguretat a internet. 

5.3 Contractació de 

la xerrada als 

Mossos 

d’Esquadra 
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6.Utilitzar la pàgina 

web del centre com una 

finestra per conèixer 

l’escola i el treball que 

s’hi realitza. (110) 

6.1 Publicació periòdica 

d’articles al blog amb 

àlbums de fotografies. 

6.1 Elaboració d’articles que 

expliquin algunes de les 

tasques que es fan a l’aula i que 

enllacin als àlbum de 

fotografies  

6.1 Web-Nodes del 

centre i Google 

Fotos 

7.Ordenar els continguts 

clau de la competència 

digital tenint en compte 

el nivell d’assoliment en 

cada cicle educatiu per 

facilitar la programació 

d’activitats tenint en 

compte la competència 

digital. (40) 

7.1 Elaboració d’un 

document on 

s’especifiqui el nivell 

d’assoliment dels 

continguts clau a cada 

colla per facilitar la 

programació d’activitats 

TAC en les 

programacions d’aula 

7.1 Analitzarem cadascun dels 

continguts clau de la C.D. i 

indicarem amb una franja de 

colors el nivell d’assoliment: 

no es treballa / es presenta i es 

treballa en grup /  amb ajuda 

del mestre / autònomament. 

7.1 Full de càlcul 

facilitat pel CRP 

de Sabadell en els 

Seminaris TAC 

8.Assegurar la inclusió 

digital 

de tot l'alumnat i el 

professorat 

definint les eines 

necessàries i 

garantir-ne 

l'accessibilitat a tots 

els recursos. (90) 

8.1 Adaptació del lloc de 

treball dels mestres a 

nivell tecnològic per 

facilitar la tasca 

educativa. 

8.1 Adaptacions tant a nivell 

físic del maquinari com a nivell 

d’aplicacions 

8.1 Teclats i 

ratolins 

inalàmbrics, 

configuracions 

d’accessibilitat, ... 

8.2 Adaptació dels 

equipaments tecnològics i 

les aplicacions a les 

necessitats de l’alumnat  

8.2 Adaptacions tant a nivell de 

protecció i seguretat com 

d’accessibilitat  

8.3 Candaus, 

fundes protectores, 

escriptoris 

adaptats, 

aplicacions 

específiques 

d’ajuda per a 

transtorns concrets, 

... 

9.Assessorar el 

professorat en el 

coneixement 

d’aplicacions i eines 

TAC. (100 - 110) 

9.1 Elaboració d’un 

Google Sites que sigui un 

punt de trobada digital on 

compartir i exposar els 

seus dubtes 

9.1 Elaboració d’un google 

sites organitzat per àrees 

temàtiques (d’eines i 

aplicacions amb tutorials, 

exemples d’activitats i 

propostes didàctiques, 

rúbriques, … ) que funcioni 

com a espai de col·laboració i 

intercanvi. 

9.2 Eines google 

suite 

9.2  Realització de 

sessions puntuals de 

formació entre iguals 

d’un tema concret i 

escollit pel mateix 

claustre: Càpsules TAC 

9.2 Recollida de les necessitats 

de formació específiques a 

través de la Comissió TAC i 

preparació de sessions de 

formació en horari d’exclusiva. 

9.2 Portàtils, 

mòbils, eines 

google suite i altres 

aplicacions. 

10.Facilitar exemples 

d’activitats que integrin 

el treball de la 

Competència Digital.  

(100) 

10.1 Recollida en un 

document compartit de 

propostes d’activitats  

10.1 Reunions de la Comissió 

Tac per a posar en comú les 

idees i propostes 

10.1 Eines google 

suite 

11.Introduir les 

rúbriques com a eina 

d’autoavaluació de la 

competència digital. 

11.1 Elaborar rúbriques 

senzilles per avaluar 

diversos aspectes 

11.1 Utilització de les 

rúbriques per avaluar el treball 

en grup, fer autoavaluacions o 

com a eina de seguiment del 

11.1 Eines google 

suite i 

específicament el 

complement 
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(100) mestre corubrics 

 

 

 

b)Formació i acompanyament del professorat 

Cal que el claustre de mestres tingui un punt de trobada digital on compartir i exposar els seus 

dubtes. Això pot ser simplement un google sites, que és una eina molt fàcil i intuïtiva d’editar. Aquest 

sites pot estar organitzat per àrees temàtiques, per exemple, una secció  d’eines i aplicacions amb 

tutorials, una altra amb exemples d’activitats i propostes didàctiques, una altre apartat amb rúbriques, 

… El més interessant és que tot el claustre pugui editar-lo i penjar les seves aportacions en forma de 

posts i també comentar i enriquir els posts de la resta de companys. 

Una altra proposta són les càpsules TAC, és a dir, sessions puntuals de formació entre iguals d’un 

tema concret i escollit pel mateix claustre. 

 

c)Exemples significatius d'activitats sobre el projecte presentat 

Activitat / 

Objectiu 

Descripció de l’activitat Compe- 

tències 

Digitals 

Àrees 

implicades 

Cicle 

Educatiu 

Els exploradors  

Documentem un 

treball de camp: 

recollida de 

material de tardor 

per fer una posterior 

anàlisi de les 

característiques 

d’aquesta estació de 

l’any 

1-Aprofitant una sortida de tardor al 

bosc, els alumnes, organitzats en 

equips d’exploradors, disposaran 

d’una “motxilla d’explorador” en la 

qual hi trobaran una càmera 

fotogràfica, una lupa, uns pots-lupa, 

unes quantes bossetes de plàstic amb 

tancament zip, una llibreta i un 

llapis.  

2 - Recolliran material de tardor, 

anotaran a la llibreta què han trobat i 

en faran una fotografia o vídeo. 

3- A l’aula, cada equip explicarà què 

ha trobat 

4- Amb una tauleta i una aplicació 

de collage digital, elaboraran un 

pòster resum de les seves troballes.  

C1, C3, 

C5, C7, 

C8, C10 

-Llengua 

- Coneixement del 

Medi Natural i 

Social 

-Àrea Artística: 

visual i plàstica 

Educació 

Infantil/  

Cicle inicial 

Passem el temps 

jugant! 

Recull de jocs dels pares i avis en 

vídeo 

1. En grups: elaborem un text de 

presentació i  explicació del 

material que es necessita  i de de 

les normes. El gravem en vídeo. 

2. Recollim en un petit vídeo com 

es juga.  

3. Llibre recull: foto de la posició 

inicial del joc, material i normes. 

Adjuntarem dos codis QR amb 

l’enllaç als dos vídeos 

(presentació i normes) 

C1, C2, 

C5, C7, 

C10 

- Educació física 

- Àrea Artística: 

Visual i Plàstica 

- Educació en  

Valors 

Cicle Mitjà 
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Enginyers de 

l’energia 

Quines són les fonts 

d’energia més 

sostenibles? Quines 

cal potenciar i 

quines cal 

elimininar pel bé 

del nostre planeta? 

 

1-Recerca d’informació i recull a 

través d’un visual thinking en equips 

de 4-5 persones: fonts d’energia i 

tipus d’energia. 

2-Xarxa de relacions conjunta amb 

l’aplicació Popplet a partir de la 

informació seleccionada. 

3-Representar gràfiques amb els full 

de càlcul que representi la quantitat i 

els tipus de centrals generadores 

d’energia que hi ha a l’Estat 

Espanyol. 

4-Elaboració d’un Google Maps 

amb la situació de les centrals a 

l’Estat Espanyol i un resum de les 

seves dades. 

C1, C2, 

C3,C4, 

C5, C6, 

C10 

-Matemàtiques 

- Coneixement del 

Medi Natural i 

Social 

-Àrea de Llengua 

 

Cicle 

Superior 

 

 

6. Fases d’implementació, indicadors i mecanismes de seguiment i 

d'avaluació. 

Exposem en la següent graella quina serà la temporització a nivell d’implementació així com 

els indicadors i les eines de seguiment i avaluació: 

 

 

Objectiu Activitat Temp- 
rització 

Indicadors 
d’avaluació 

Seguiment i 
avaluació 

1.Optimitzar l’ús 

dels equips 

tecnològics de què 

disposa el centre 

(050) 

1.1Estudi de l’ús de 

l’equipament per una 

possible millora de 

rendiment (si és possible) 

2018-

2022 

1.1 El maquinari del 

centre té les prestacions 

que necessitem. 

Demandes 

específiques de 

necessitats a 

través dels 

respresentants de 

cada colla a la 

Comissió Tac. 

1.2 Registre i control de les 

incidències i/o necessitats 

d’actualització a partir d’un 

document compartit. 

2018-

2022 

1.2 Aprofitem les hores 

de suport 

i de coordinació. 

Full compartit 

amb tot el 

claustre 

d’incidències i 

necessitats. 

2.Renovar els equips 

tecnològics més 

obsolets. (050) 

2.1 Estudi de les noves 

necessitats 

 

2018-

2020 

2.1El maquinari adquirit 

ens ha donat solucions a 

les necessitats. 

Enquestes de 

necessitats i 

satisfacció als 

mestres 

3.Millorar l’ordre i 

el manteniment dels 

equipaments 

tecnològics. (070) 

3.1 Anàlisi que quina colla 

utilitza més  cadascun dels 

equipaments. 

 

2018-

2020 

3.1 Els usuaris tenen 

fàcil accés als equips 

tecnològics. 

 

Enquestes als 

mestres 
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3.2 Assignació de 

responsables de 

manteniment per a cadascun 

dels equipaments 

2018-

2022 

3.2 Els equips estan al 

seu lloc i carregats quan 

els necessitem. 

Enquestes als 

mestres 

4.Reubicar (si escau) 

el material 

tecnològic compartit 

per a millorar-ne 

l’accessibilitat i el 

manteniment. (070) 

4.1. Estudi de quins són els 

espais més adients per a 

cada equipament 

2018-

2020 

4.1. L’espai on es desen 

és adequat en quan a 

seguretat i protecció. 

Enquestes als 

mestres 

5.Assessorar la 

comunitat educativa 

per a fomentar un ús 

saludable i segur de 

la tecnologia. (080) 

 

5.1 Coneixement per part 

del claustre dels documents 

oficials relatius a la 

normativa d’ús, de seguretat 

i propietat intel·lectual. 

2018-

2020 

5.1 Realitzem les 

activitats TAC tenint en 

compte les normatives 

d’ús, seguretat i 

respectant els drets 

d’autor. 

Reflexió de 

claustre  

5.2 Creació un espai 

família-escola al web de 

l’escola per a fomentar les 

bones pràctiques a nivell 

d’ús de la tecnologia 

2019-

2020 

5.2 Les famílies 

consulten la 

documentació i la troben 

útil. 

Enquesta de 

satisfacció a les 

famílies i 

comptador de la 

pàgina web 

5.3 Xerrada als alumnes 

sobre seguretat a internet  

2018-

2022 

5.3 Els alumnes són més 

conscients de la 

importància d’utilitzar la 

tecnologia de manera 

segura. 

Reflexió dels 

alumnes en els 

espais d’àgora. 

6.Utilitzar la pàgina 

web del centre com 

una finestra per 

conèixer l’escola i el 

treball que s’hi 

realitza. (110) 

6.1 Publicació periòdica 

d’articles al blog amb 

àlbums de fotografies. 

2018-

2022 

6.1 S’han escrit un 

mínim de tres articles per 

nivell i trimestre. 

Quantitat 

d’articles 

publicats 

7.Ordenar els 

continguts clau de la 

competència digital 

tenint en compte el 

nivell d’assoliment 

en cada cicle 

educatiu per facilitar 

la programació 

d’activitats tenint en 

compte la 

competència digital. 

(40) 

7.1 Elaboració d’un 

document on s’especifiqui 

el nivell d’assoliment dels 

continguts clau a cada colla 

per facilitar la programació 

d’activitats TAC en les 

programacions d’aula 

2018-

2020 

7.1 El document és 

entenedor i facilita la 

inclusió d’activitats TAC 

en les programacions de 

projectes del centre. 

Els mestres 

utilitzen el 

document per  

8.Assegurar la 

inclusió digital 

de tot l'alumnat i el 

professorat 

definint les eines 

necessàries i 

garantir-ne 

l'accessibilitat a tots 

8.1 Adaptació del lloc de 

treball dels mestres a nivell 

tecnològic per facilitar la 

tasca educativa. 

2018-

2022 

8.1 Tots els mestres que 

ho necessiten tenen 

adaptacions per a poder 

realitzar la seva tasca 

educativa en les millora 

condicions 

Enquesta als 

mestres que 

necessiten 

adaptacions del 

seu lloc de 

treball 

8.2 Adaptació dels 2018- 8.3 Tots els alumnes que Enquesta als 
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els recursos. (90) equipaments tecnològics i 

les aplicacions a les 

necessitats de l’alumnat  

2022 ho necessiten tenen 

adaptacions per a poder 

realitzar el treball a 

l’escola en les millors 

condicions així com per 

assolir la Competència 

Digital 

mestres i 

professionals 

que atenen nens 

amb necessitats 

d’adaptacions 

específiques 

9.Assessorar el 

professorat en el 

coneixement 

d’aplicacions i eines 

TAC. (100 - 110) 

9.1 Elaboració d’un Google 

Sites que sigui un punt de 

trobada digital on compartir 

i exposar els seus dubtes 

2019-

2020 

9.1 El sites és un espai 

útil de debat i 

d’intercanvi 

Quantitat de 

visites i 

comentaris. 

9.2  Realització de sessions 

puntuals de formació entre 

iguals d’un tema concret i 

escollit pel mateix claustre: 

Càpsules TAC 

2018-

2020 

9.2 Les sessions han 

servit per millorar la 

competència digital dels 

mestres 

Quantitat de 

mestres que han 

millorat la seva 

competència 

digital. 

10.Facilitar 

exemples 

d’activitats que 

integrin el treball de 

la Competència 

Digital.  (100) 

10.1 Recollida en un 

document compartit de 

propostes d’activitats  

2019-

2020 

10.1 Les propostes 

recollides són d’ajuda 

per al claustre per a crear 

noves propostes 

Quantitat de 

mestres que 

consulten la 

documentació.  

11.Introduir les 

rúbriques com a eina 

d’autoavaluació de 

la competència 

digital. (100) 

11.1 Elaborar rúbriques 

senzilles per avaluar 

diversos aspectes 

2020-

2022 

11.1 Utilitzem les 

rúbriques per a fer 

seguiment del treball 

dels alumnes així com 

per autoavaluacions. 

Quantitat de 

mestres que 

utilitzen les 

rúbriques com a 

eina d’avaluació 

a l’aula 

 

 

 

 

7.Bibliografia i Webgrafia 

● Llei d’educació 12/2009 del 10 de juliol [en línia] 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/48041.pdf  (consulta: 3/12/2018) 

● Competències bàsiques de l’àmbit digital. Primària. Generalitat de Catalunya. 2013.  [en línia] 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/comp

etencies-basiques/primaria/prim-ambit-digital.pdf (consulta 4/12/18) 

● NOFC Escola Nostra Llar [en línia] https://agora.xtec.cat/ceip-nostra-llar/wp-

content/uploads/usu1055/2018/10/NOFC.pdf  (consulta 3/12/18) 

● Les tecnològies mòbils als centre educatius . Consel. Escolar de Catalunya. 2015. [enlínia] 

http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actuacions/2documents_i_inf

ormes/documents_i_informes_en_pdf/static_files/Doc1-15_Tecnologies_mobils.pdf  

(consulta 11/12/18) 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/48041.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-ambit-digital.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-ambit-digital.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-nostra-llar/wp-content/uploads/usu1055/2018/10/NOFC.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-nostra-llar/wp-content/uploads/usu1055/2018/10/NOFC.pdf
http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actuacions/2documents_i_informes/documents_i_informes_en_pdf/static_files/Doc1-15_Tecnologies_mobils.pdf
http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actuacions/2documents_i_informes/documents_i_informes_en_pdf/static_files/Doc1-15_Tecnologies_mobils.pdf

