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CONTEXTUALITZACIÓ

Apostem per la integració de la tecnologia en els processos 
d’ensenyament-aprenentatge amb:

❏ Entorn G-Suite (Drive, Gmail, Documents, Formularis,...)
❏ Dispositius mòbils (iPads, Chromebooks )
❏ Robòtica (Bee-bot, Makey-makey, Edisson i Probot)
❏ Programació (Code.org, Lightbot, Scratch)
❏ Web / Blogs d’aula
❏ Xarxes Socials (Twitter i Facebook)
❏ EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge- Classroom)



OBJECTIUS 

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

020. Promoure i facilitar la participació de la comunitat 
educativa en el seu ús i fer-ne el seguiment

030. Establir la línia d'aplicació anual del pla TAC, 
avaluar l’assoliment i proposar futures línies d'actuació.

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

050. Detectar les necessitats de recursos i gestionar els 
existents eficaçment.

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

070. Gestionar espais i recursos per un bon ús.

080. Establir normes d’ús i protocols de drets 
d’autoria i llicències digitals.

 090.Assegurar la inclusió digital de tot l'alumnat i 
el professorat garantint l'accés a tots els recursos.

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

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



DIAGNOSI-RESULTATS /   ACTUACIONS

❏ Estratègia, lideratge i gestió 
❏ Usos curriculars
❏ Competència digital docent i desenvolupament 

professional
❏ Seguiment, avaluació i millora
❏ Infraestructures i serveis digitals



Planificació -Pla TAC-
Comunicació
Accés
Protocols

GESTIÓ

Connectivitat
Equipament
Web/blocs/xarxes
Intranet/EVA

INFRAESTRUCTURA

Acompanyament
Formació
Col·laboració

COMPETÈNCIA DIGITAL

Bones pràctiques
Seguiment
Inclusió

AVALUACIÓ

Programació
Verticalització
Bon ús

ÚS CURRICULAR



ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

PUNTS MOLT FORTS

● Canals de comunicació amb la 
comunitat educativa

● Normativa: drets d’imatge i privacitat
● Accés del professorat al recursos i 

suport tecnològic
● Accés de la comunitat als serveis 

digitals
● Comissió TAC

PUNTS FORTS

● Visió i planificació de les TAC al 
centre

● Concreció d’objectius i indicadors
● Assoliment de la competència digital 

de l’alumnat
● Acompanyament del professorat
● Detecció de necessitats de formació



ACTUACIONS  [ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ]

● Revisar els models d’autoritzacions als documents d’inici de curs de les famílies
● Registre dels alumnes amb autorització de drets d’imatge, xarxes socials…
● Definir els canals de comunicació amb la comunitat educativa i els responsables
● Definir un protocol d’acollida del professorat nouvingut que inclogui les actuacions TAC
● Establir un protocol per gestionar la comunicació digital amb les famílies i comunitat i 

definir la tipologia de contingut a cada mitjà
● Establir un protocol àgil per incidències tècniques
● Definir responsabilitats entre la comissió TAC
● Recollir la formació TAC del professorat
● Realitzar un traspàs del document del Pla TAC al nou professorat
● Generar una estratègia informativa clara sobre l’ús segur d’Internet



USOS CURRICULARS
PUNTS MOLT FORTS

● Ús de les TAC en els processos i 
activitats d’aprenentatge

● Ús de les TAC en projectes i 
producció de material per part dels 
alumnes

● El professorat utilitza PDI

PUNTS FORTS

● Professorat proactiu 
● Programació seqüenciada de TAC
● Desenvolupament competència digital
● Es promou l’ús segur d’internet i el 

respecte per la propietat intel·lectual
● Ús de la PDI i dispositius mòbils per part 

dels alumnes
● Ús de recursos digitals a totes àrees
● Personalitzar i adaptar l’aprenentatge
● Ús per l’avaluació i seguiment

FEBLES:
● Projectes col·laboratius amb altres centres
● EVA amb materials i recursos d’aprenentatge



ACTUACIONS  [USOS CURRICULARS]

● Possibilitats de col·laboració amb altres centres educatius
● Incentivar l’ús de les plataformes del centre per part de la comunitat
● Implicar a les famílies: agenda digital, formació…
● Mostrar les produccions dels alumnes a la comunitat
● Definir i graduar l’ús de les TAC i les activitats establertes a les diferents àrees
● Definir els nivells de competència digital de l’alumnat a cada nivell educatiu
● Assegurar material TAC que s’adapti a les necessitats específiques de l’alumnat
● Facilitar suports TAC que millorin la producció de tot l’alumnat
● Entorns de treball dinàmics i flexibles
● Concreció d’aplicacions, eines i metodologies a cada nivell
● Activitats transversals que integrin les TAC
● Fomentar l’intercanvi de materials i estratègies entre el professorat
● Formació i assessorament al professorat
● Normes d’ús segur d’Internet i respecte per la propietat intel·lectual
● Activitats col·laboratives i treballs amb projectes



COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT 
PUNTS MOLT FORTS PUNTS FORTS

● Professorat competent i conscient de 
la importància d’utilitzar les TAC: 
planifica, acompanya l’assoliment de 
la competència digital, planteja 
activitats, selecciona recursos…

● El professorat comparteix les seves 
experiències i fa un ús habitual

FEBLES:
● Es participa amb professorat d’altres centres
● Es construeixen xarxes de relacions i referències per compartir coneixements en entorns 

digitals
● Es disposa d’habilitats i estratègies per garantir la inclusió digital de tot l’alumnat



ACTUACIONS [COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT] 

● Posar a l’abast possibilitats de col·laboració amb altres centres
● Fomentar la participació en xarxes educatives
● Promoure la formació del professorat en creació i ús de les TAC
● Promoure la participació en activitats col·laboratives en entorns digitals
● Seguiment de l’ús de l’EVA
● Desenvolupar i aplicar mecanismes de recollida per conèixer l’ús de les TAC a les 

diferents àrees.
● Donar a conèixer les normes bàsiques d’ús segur de les tecnologies i de respecte a la 

propietat intel·lectual i a la privacitat de l’alumnat.



SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA
PUNTS MOLT FORTS

● S’aplica i documenta el pla TAC
● Es disposa de canals perquè la 

comunitat s’impliqui en la millora de 
les TAC

● Documentació de protecció de dades
● Mecanismes de seguiment i avaluació 

de les TAC

PUNTS FORTS

● Criteris i orientacions sobre els usos 
d’Internet i les tecnologies a la 
comunitat

● Mecanismes de seguiment de l’ús de 
les TAC

● Identificació i difusió de bones 
pràctiques en TAC

FEBLES:
● Accés de la comunitat al Pla TAC
● Mecanismes d’avaluació de la competència digital de l’alumnat
● Procediments per a la inclusió digital



ACTUACIONS [SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA]

● Inclusió de les famílies a la comissió TAC (Comissió Informàtica)
● Difusió dels criteris sobre usos d’Internet a través de les reunions de famílies
● Demanar autorització per l’ús d’imatges i publicació de dades i materials dels alumnes
● Ofertar cursos bàsics de formació TAC per a les famílies
● Fer arribar a les famílies fullets informatius sobre l’ús adequat de les tecnologies
● Definir un pla d’acció anual a partir de les línies prioritàries previstes al Pla TAC i 

avaluar-lo
● Realitzar i mantenir actualitzat l’inventari de les infraestructures digitals
● Definir les normes d’ús de les infraestructures comunes
● Desenvolupar mecanismes de recollida per conèixer l’ús de les TAC a les diferents àrees
● Aplicar mecanismes d’avaluació de la competència digital de l’alumnat com a 

competència bàsica transversal.



INFRAESTRUCTURA I SERVEIS DIGITALS
PUNTS MOLT FORTS

● Funcionament dels equipaments
● Bona connectivitat
● Sistemes de projecció i ordinadors a 

les aules
● Web, intranet
● Inventari
● EVA
● Filtratge de continguts
● Protocol de resolució d’incidències

PUNTS FORTS

● Equipació del municipi o barri
● Conectivitat 1:1
● Projecció en espais comuns
● Recursos i programari
● Perifèrics (microscopis, teclats…)
● Ajuts per alumnat amb discapacitat
● Assessorament extern
● Pla de renovació

FEBLES:
● Coneixement de l’equipament de l’alumnat a la llar



ACTUACIONS [INFRAESTRUCTURA I SERVEIS DIGITALS]

● Recollir les característiques dels equipaments de l’alumnat a les seves llars
● Donar a conèixer les possibilitats que ofereix l’entorn en equipaments tecnològics
● Mantenir actualitzat el web/blog i incentivar l’ús i consulta per part de la comunitat
● Crear una intranet que permeti accedir a recursos interns i definir els continguts 
● Definir la política de contrasenyes
● Actualitzar la disposició de perifèrics especialitzats
● Conèixer les necessitats específiques de l’alumnat amb discapacitats i assegurar la seva 

accessibilitat a tots els serveis digitals (maquinari, programari i materials)
● Planificar la renovació de l’equipament TAC en funció de les necessitats
● Realitzar i mantenir actualitzat l’inventari
● Dotar al centre d’un EVA i donar a conèixer al professorat les característiques.
● Establir un protocol àgil d’incidències
● Realitzar còpies de seguretat periòdiques
● Respondre anualment el qüestionari d’estadística de Societat de la Informació
● Assegurar la connectivitat a les aules
● Assegurar que els equipaments estiguin operatius, ben configurats i en xarxa


