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I.- INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Pla TAC és una revisió del que es va elaborar durant el curs 2014-2015 i neix d’una 

banda per qüestions normatives i també fruit de la necessitat del centre d’articular les seves 

intencions vers les Noves Tecnologies.  

Els objectius principals d’aquest Pla TAC són: 

 Establir unes directrius clares per assegurar la competència digital de l'alumnat, la 

integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica, d’acord amb el 

projecte educatiu de centre (PEC) i la programació general anual (PGA) 

 Incidir en una millora dels resultats escolars del nostre alumnat. 

 Millorar la competència professional del professorat aconseguint una optimització dels 

recursos tecnològics disponibles al centre. 

 

Aquest Pla TAC pretén fer una descripció acurada de l’ús de les tecnologies al centre a partir de 

la diagnosi elaborada a través de l’aplicatiu del PLA TAC, i d’acord amb el Projecte Educatiu de 

Centre i el Projecte de Direcció, amb la necessitat de planificar, coordinar i orientar les 

actuacions TIC i TAC de l’escola. 
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II.- OBJECTIUS 

1.Definir la composició, creació i feina de la comissió TAC que cada curs quedarà recollida al 

document de gestió interna del Pla TAC. 

 

2.Definir i desenvolupar quins seran els àmbits d'actuació.  

Aquests són: 

1.-GESTIÓ i PLANIFICACIÓ  

2.-DESENVOLUPAMENT CURRICULAR i TAC INTEGRACIÓ TAC A LES ÀREES 

3.-DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PROFESSORAT  

4.-ORGANITZACIÓ DEL CENTRE i TAC  

5.-RECURSOS i INFRAESTRUCTURES TAC  

6.-INCLUSIÓ DIGITAL i TAC  

 
3.Definir les línies generals de la planificació de les actuacions dels diferents àmbits.  

 
4.Definir i manar fer el pla de seguretat informàtic, actuacions que quedaran recollides al 
document de gestió interna del Pla TAC. 

 
5.Definir els protocols que cal tenir per a fer les revisions i avaluació del Pla TAC. Quedaran 
recollits al document de gestió interna del Pla TAC. 
 
6.Concretar quines condicions han de tenir les plataformes digitals on es treballarà. Informació 
que estarà inclosa en el document de gestió interna del Pla TAC. 
 
7.Definir els estàndards en la compra de material, donacions, sistemes operatius i llicències. El 
document de gestió interna del Pla TAC recollirà aquesta informació. 
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III.- COMISSIÓ TAC DEL CENTRE 

1.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TAC 
 

1.-Estarà composta d'un membre de cada cicle, coordinador/a d'informàtica, 1 membre de 

l'equip directiu i estarà oberta a la participació d'altres sectors com: AMPA, Ajuntament, 

Departaments, ... en moments puntuals. 

2.-S'encarregarà de fer, en un primer moment, el PLA TAC de l'Escola i, posteriorment, de 

mantenir actualitzat el seu contingut. 

3.-Cada curs, al llarg del primer trimestre, posarà al dia els diferents protocols creats. 

4.- En el document de gestió interna del Pla TAC s’indicaran els noms dels components. 

 

2.- OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ TAC 
 

1.-Planificar en els diferents àmbits les actuacions Tac i audiovisual a realitzar en períodes de 

quatre cursos lectius. S’establirà un calendari que està disponible al document de gestió 

interna del Pla TAC. 

2.-Planificar les compres i/o petició de material informàtic necessari per a dur a terme la 

planificació del punt 1. Al document de gestió interna del Pla TAC hi haurà uns apartats on es 

recullin anualment les necessitats TAC del centre així com un resum de les comandes i gestions 

realitzades. 

3.-Promoure l'ús de les eines TAC en l'àmbit pedagògic, tant a nivell de mestres com 

d'alumnat. Per la qual cosa, al document de gestió interna del Pla TAC hi haurà una planificació 

TAC i MAV per a cada nivell complimentant un calendari amb la planificació.    

Cada equip de mestres de nivell s’encarregarà de mantenir al dia aquest calendari. 

S’hi apuntaran totes les actuacions fetes o per fer en l’ús de les eines TIC i MAV a l’aula, amb 

i/o dels alumnes i/o per a ús de les tasques diàries del professorat. 



Pla TAC de l’escola Germans Corbella                                       

2018 

2022 

 

6 

 

4.-Programar activitats competencials per als diferents cicles. Al document de gestió interna 

del Pla TAC hi haurà la programació de cada cicle. 

5.-Planificar la formació TIC del centre a realitzar pel Professorat. 

 

 Al document de gestió interna del Pla TAC  estarà recollida d’informació de cursos fets i 

d’altres que els professors estarien disposats a fer a través d’un formulari.                                                          

A principi de curs cada mestre/a omplirà el formulari de formació TAC. Tota aquesta 

informació constarà al document de gestió interna del Pla TAC. 

A través del coordinador TAC o de l’equip directiu del centre, s’informarà al professorat dels 

diferents cursos de formació i es faran propostes de formació al centre.   

6.- Promoure experiències i projectes TAC que incitin a adquirir hàbits ecològics. 

Al document de gestió interna del Pla TAC s’establiran els protocols d’actuació i les activitats 
per a cada curs i nivell. 

7.-Participar i promoure projectes innovadors de caire TIC.  

8.-Promoure l'ús d'eines, programari i sistemes operatius lliures.  
En el document de gestió interna del Pla TAC es disposarà d’una relació del programari que es 
fa servir. 

Sempre que sigui possible, es posarà  a disposició de la comunitat educativa el programari o els 
enllaços de descàrrega que es faci servir en el centre i sigui lliure. 

9.-Planificar espais virtuals de participació per tota la comunitat educativa. 

Al document de gestió interna del Pla TAC  hi haurà un mapa conceptual amb els diferents llocs 
on participa el centre.  

També la relació i sistemes d’accés a cada un d’ells. 

10.-Ajudar a planificar les actuacions administratives que derivin a adquirir hàbits d'estalvi.  

En el document de gestió interna del Pla TAC  estaran especificats els protocols a seguir per a 
les diferents actuacions i casos (escanejar, imprimir, carpetes servidors, etc). 

11.- En el document de gestió interna del Pla TAC estarà especificat  un pla de seguretat 
d'escola que englobi: còpies de seguretat, control d'usuaris, claus, dret d'imatge, reparacions 
de maquinari, protecció de dades,... 

13.-Mantenir actualitzada les diferents plataformes web de l'escola. D’acord amb les 
indicacions recollides en el document de gestió interna del Pla TAC. 

14.-Definir les feines, qui les ha de portar a terme, temporalitzar-les i avaluar-les d’acord amb 
el pla recollit al document de gestió interna del Pla TAC. 
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15.-Avaluar i fer propostes de millora redactant un informe anual de les actuacions fetes a tots 
els àmbits. 

Al document de gestió interna del Pla TAC hi haurà una memòria anual que és el conjunt de 
documents que han creat els diferents sectors del centre. Està creat pel conjunt de PDF de tots 
els informes rebuts.  

Cada representant de cada cicle a la Comissió TAC  s’encarrega d’aportar la part corresponent 
del seu cicle, per elaborar un document conjunt.  

Tanmateix també el coordinador TAC fa el seu informe i s’encarrega de l’elaboració definitiva 
de la memòria anual a fi que sigui aprovada per la comissió TAC i pel Consell Escolar. 

16.-Concretar les línies de participació dels diferents sectors en l'activitat de l'escola: alumnes, 
professors, famílies, exalumnes, CRP,...  

Al document de gestió interna del Pla TAC es recolliran les actuacions participatives de cada 
sector. 

17.-Portar al dia l'inventari TAC que estarà relacionat al document de gestió interna del Pla TAC  
i que tindrà com a font d’informació l’aplicatiu GEPSE. 

També s’encarregarà de fer les propostes de millora i de noves adquisicions. 
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IV.- ÀMBIT DE GESTIÓ I 
PLANIFICACIÓ 

1. INFRAESTRUCTURES DEL CENTRE: XARXES, ESPAIS,... 
 

Al document de gestió interna del Pla TAC es mantindrà actualitzada una base de dades on es 

recollirà tot el maquinari del centre. En ell ha de constar tot el que apareix a l’aplicatiu GEPSE. 

També es recolliran les propostes d’adquisició de nous materials seguint aquests criteris: 

- Dotació a totes les aules de canó de projecció i/o pissarra digital.  

- Renovació del parc d’ordinadors de sobre taula i altre material inventariable. 

- Adquisició d’eines per fer còpies de seguretat. 

- Adquisició d’eines i materials pedagògics relacionats. 
 

L'escola compta amb xarxa d'internet per fibra òptica, wifi o cable en quasi totes les 

dependències i el seu manteniment està a càrrec del Departament d’Ensenyament. 

2. DOCUMENTS CREATS PER LA COMISSIÓ TAC 
El document de gestió interna del Pla TAC és l’eina bàsica per anar-hi incorporant tota la 

informació i les concrecions de les directrius que ha de seguir el Pla TAC. 

Fonamentalment el coordinador TAC i la Comissió TAC del centres són els encarregats de tenir-

lo actualitzat i a disposició de la direcció del centre. 

A aquest document només hi tenen accés les persones autoritzades ja que conté informació 

confidencial i de seguretat. 

3. C. PROGRAMARI 

 

Existeix una relació del programari disponible en el centre en el document de gestió interna 

del Pla TAC . 

L'escola ha decidit fer ús de programari gratuït.  
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A l'escola  hi ha ordinadors que porten  els Sistema Operatiu  Windows i d’altres que porten la 
Linkat. 
Els programes comercials utilitzats  vénen amb la llicència des del Departament 
d’Ensenyament. 
Utilitza els recursos lliures que es troben a Internet de forma legal. 
En tot cas, la Comissió TAC vetllarà per que això sigui així. 
 

4. F. SEGURETAT 
Cada curs, la CTAC vetllarà  per les mesures de seguretat que cal tenir amb les eines TAC. 

Els àmbits a revisar seran: 

- còpies de seguretat  

- organització d'arxius 

- problemes amb USB 

- antivirus 

- fishing 

- donar-se d'alta a entorns 

- xarxes socials 

- resolució de problemes de maquinari    

- drets d'imatge i d'autor        
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V.- DESENVOLUPAMENT 
CURRICULAR I TAC.  

1. Cercadors i repositoris   de recursos. El servei del CRP 
El Departament d’Ensenyament posa a disposició del professorat una sèries de repositoris de 

recursos que han de ser coneguts pel professorat en la planificació de les activitats TAC a 

l’aula. 

Per altra banda, el Centre de Recursos Pedagògics facilita també als centres i al professorat 

una selecció de recursos a la carta a través del seu portal. 

En col·laboració amb el CRP s’organitzaran sessions formatives per facilitar al professorat la 

utilització d’aquests serveis de suport. 

2. Integració de les TAC a les aules i àrees 

 
Gsuite 

Pretenem que les aules virtuals de la gsuite siguin l'eix vertebrador de l'aprenentatge amb les 

TAC a CM i CS. A CI i EI es farà ús dels ipads i chromebooks connectats a eines TAC disponibles 

al Symbaloo del moodle. 

La manera d’organitzar-les estarà en funció de les propostes del currículum i del professorat. 

Al document de gestió interna del Pla TAC  s’establirà el sistema de funcionament i l’estructura 

dels cursos i categories.  

Planificació 
Al document de gestió interna del Pla TAC  s’hi apuntaran totes les actuacions fetes o per fer,  
en l’ús de les eines TIC i MAV a l’aula, per a l’ús de les tasques diàries del professorat i dels 
alumnes . 
 
En general: 
 

1. Les TAC ajudaran al desenvolupament, comprensió i repàs dels contingut de les àrees. 
2. En la programació de les àrees es detallaran activitats competencials on es faci ús de 
les TAC. 
3. S'omplirà, dins la programació, un apartat específic, on es concretarà el seu 
desenvolupament. 
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4.Cada inici de curs es procedirà a una revisió de les activitats  i se’n podran afegir de 
noves. 
5.Tenir un calaix d'activitats molt ampli no suposarà l'obligació de fer-les totes. 
6.Es facilitarà l'accés  a les eines TAC a través del moodle de l’escola  on hi ha habilitat un 
espai amb els enllaços on descarregar aquestes eines. 
7.Les activitats fomentaran l'ús de les eines 2.0 sempre que sigui possible (emails, arxiu 
d'imatges, blocs, guardar i compartir arxius, agenda, ...) 
8.Es programarà l'ús de maquinari audiovisual per part dels alumnes i del professorat. 
(vídeo, fotografia, ús de pissarra digital, canó de projecció, ...) 
9.La comissió TAC (CTAC) ajudarà al professorat a programar les activitats i aportarà la 
infraestructura necessària. 

 
Competència digital 
 
La comissió TAC (a través d'un representant de cada cicle) vetllarà per a que en totes les 
programacions de l'escola hi hagi un apartat on es desenvolupi la competència digital (CD). 
Supervisarà l'apartat, ajudant  i aportant idees d'activitats, metodologia i aspectes logístics. 
La comissió TAC definirà quina ha d'ésser la CD que els alumnes han de tenir a final del curs. 
La comissió TAC proposarà activitats avaluatives que certifiquin que s'està adquirint la  CD. 
Al document de gestió interna del Pla TAC hi constaran les programacions d’educació infantil, 
cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior i educació especial. 
 

Usos de les TAC 
 
Les eines TAC es faran servir en qualsevol aspecte on siguin d'utilitat. 
Es facilitarà l'ús de les eines TAC a qualsevol membre de la comunitat educativa que ho 
demani. 
Els alumnes de l'escola faran ús de les eines TAC al llarg del seu aprenentatge com a una eina 
més. 
Quan calgui, es programarà l'ensenyament específic d'aspectes TAC per a un domini més 
perfeccionat i/o a petició d'un determinat curs on sigui necessari per a fer un treball o un 
projecte. 
L'entorn 2.0 ha de servir per a promoure l'estalvi de temps, reciclatge de paper, millorar les 
comunicacions i per a fer servir una eina feta servir en entorns educatius i professionals, 
impressió en documents PDF,... 
 

 
Tipologies d’activitats 
 
REPÀS DE CONTINGUTS 
 
Segons la programació es farà una selecció de programari o webs on es puguin repassar els 
continguts donats a les àrees. 
Aquests continguts estaran a l’aula virtual de cada nivell.  
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PRESENTACIÓ –ACTIVITATS 
 
Es farà ús de les eines 2.0 en aspectes quotidians com: presentació de treballs, treballs 
col·laboratius, fer i preparar activitats avaluatives de contingut, cerca i tria d'informació,... 
També es farà ús a nivell local de les eines que es creguin convenients (processador de text, 
editors d'imatges,...) 
Es fomentarà l'ús de maquinari audiovisual per part dels alumnes i del professorat. 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
Sempre que es pugui, es sàpiga fer i no hi hagi un programari ja fet es crearan activitats que 
serveixin per a desenvolupar i repassar els continguts de les àrees. 
Aquests continguts estaran a l'abast de tota la comunitat educativa amb el vist i plau de la 
CTAC. 
Els continguts hauran de respectar els drets d'imatge i de contingut establerts. 
 
PLANTILLES - FULLS DE CÀLCUL - PRESENTACIONS - FITXES - REVISTES  
 
La línia a seguir serà la de localitzar i aprofitar activitats ja creades a internet i adaptar-les a les 
nostres necessitats. 
 

 
 
Ús d’Internet 
  
ESCOLA 
 
L'Escola donarà accés a internet a través de cable i/o wifi a tots els espais del centre i als 

membres de la comunitat educativa que es trobin dins l'entorn escolar. 

PROFESSORAT 
 
El Professorat tindrà accés lliure a qualsevol contingut educatiu que li sigui d'ús per a la seva 

professió. 

El Professorat no podrà baixar i/o reproduir continguts amb drets d'autor que no compleixin 

els requisits legals.  

 
ALUMNES 
 
L'alumnat, sempre sota la supervisió o amb el permís d'un professor, podrà accedir a internet 

per a fer treballs i feines relacionades amb l'escola. 
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L'ús d'entorns de xarxes socials, quan s'està dins del centre, queda restringida a l'entorn 

d'intranet de l'escola. 

La plataforma central de treball dels alumnes serà l'espai 2.0 i l'entorn Moodle. 

Les Famílies tindran accés al nom d'usuari i clau de cadascú dels seus fills. 

Els alumnes podran fer servir les eines TAC sempre amb la supervisió i/o permís del professor 

corresponent. 

La CTAC, per tal de facilitar el treball als cursos, crearà uns usuaris genèrics amb les claus 

corresponents (que podrà canviar a cada inici de curs). 

 
PROGRAMACIÓ SEQÜENCIADA DE CONTINGUTS  
 
CONTINGUTS TAC / AUDIOVISUALS 
La CTAC farà una programació dels continguts TAC i AUDIOVISUALS que els alumnes de l'escola 

han d'assolir al llarg de la seva escolarització. 

Aquesta programació estarà recollida al document de gestió interna del Pla TAC. 
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VI.- DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL DEL PROFESSORAT 

El professorat té un rol essencial en la integració de les TAC com a eina d’aprenentatge i font 

de coneixement.  

Per assolir la competència digital del professorat, aquesta  ha de formar part del projecte de 

centre i l’hem de plantejar-la col·lectivament.  

Les TAC possibiliten noves metodologies de treball basades en el constructivisme, faciliten que 

l'alumnat tingui un rol més protagonista en el seu procés d'aprenentatge i que el rol del mestre 

sigui més d'orientador i guia. Aquest procés ha de permetre també replantejar les nostres 

metodologies per tal que els alumnes puguin aprendre a aprendre de manera autònoma, 

oferint-los propostes d'aprenentatge cooperatiu i possibilitant compartir el treball realitzat. 

1. PLA DE FORMACIÓ  
 

Mitjançant un formulari recollit al document de gestió interna del Pla TAC es relacionarà el 

nivell de CD del professorat i els interessos en la formació en competència digital.  

S’omplirà el formulari a principi de curs i es dedicarà una sessió de les hores d’exclusiva a 

omplir i/o a complementar la informació. 

De la informació estreta es farà una fitxa d’escola on hi haurà la informació dels nivells en 

competència digital. 

La Comissió TAC detectarà els interessos de formació del Professorat i les necessitats del 

Centre. En base a això proposarà, al Claustre, els cursos de formació TAC. 

Les peticions incloses dins el Pla de Formació TAC seran ateses, si és possible,  a nivell intern en 

les hores no lectives.  

Sempre tindrà el vist i plau de l'equip directiu i el claustre de professors. S'inclourà dins la PGA 

del curs. 

Així mateix, es podrà demanar suport i assessorament al CRP de la zona. En tot cas, s'informarà 

al CRP de zona per si les hores a fer en el curs es poden certificar. 
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2. COMPETÈNCIA DIGITAL   
 
ÚS DE LES EINES TAC  
 

EQUIP DIRECTIU 

 
L'Equip Directiu fomentarà l'ús de les eines TAC a nivell de tots els àmbits. 

Delegarà les seves funcions en el Coordinador Informàtic el qual serà l'encarregat de portar 

endavant les previsions i peticions que arribin a la CTAC. 

Així procurarà que a totes les planificacions de l'escola hi hagi un apartat on es concreti l'ús de 

les eines TAC que es faran servir. 

Procurarà posar a l'abast del Professorat les eines necessàries per a què sigui el més senzill 

possible l'ús TAC en la seva activitat laboral. 

Intentarà satisfer les demandes fetes des del professorat ja sigui reorganitzant i/o comprant el 

material que vinguin amb el vist i plau de la CTAC. 

Canalitzarà el foment de l'ús informàtic cap a un estalvi de la despesa econòmica i de millora 

del medi ambient com un aspecte a tenir present. 

Farà ús de les eines 2.0 per a l'organització i relació interna com a externa. 

Deixarà de fer ús del paper sempre que sigui possible i de forma gradual. Es farà un full de ruta 

amb els documents i feines que poden fer-se de forma informàtica. 

 
PROFESSORAT  

 
La comissió TAC concretarà quins aspectes TAC ha de dominar el Professorat per a tenir una 

competència digital adequada i poder aplicar-la a l'aula i fer-ne ús d'ella. 

L'ús des de l'escola de l'entorn 2.0 suposa per part del professorat un canvi d'hàbits que es 

concreten en aquests aspectes: 

Ús de l'entorn 2.0 a nivell professional. 

Treball en equip en documents compartits. 

Fer ús de les eines 2.0 per a l'activitat de l'aula amb la relació amb els alumnes. 

Fer ús de les eines 2.0 per a comunicar-se amb les Famílies. 
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Cerca de recursos TAC i audiovisuals que ajudin a millorar l'aprenentatge dels continguts i 

inserir a la programació. 

Col·laborar amb la CTAC aportant idees de millora. 

Demanar ajut a la CTAC en feines i activitats TAC i/o audiovisuals que no es dominen prou bé. 

Digitalitzar els documents abans d'imprimir creant una organització adequada i útil per a 

propers cursos. 

Motivar i demanar activitats, als alumnes, que impliquin l'ús TAC i/o audiovisual. 

La CTAC, crearà una estructura estàndard d’usuaris de professors que faciliti la feina de cada 

curs. 

El professorat de l’escola restarà obligat a fer servir aquesta estructura per tal de deixar 

constància de feines, fitxes, programacions, pla de treball, … i qualsevol producció que es faci 

al llarg del curs. Sempre hi haurà d’haver còpia a la carpeta del curs. 

A ella hi tindrà accés: la resta de companys/es que donin classe al cicle, l’equip directiu i la 

inspecció. 

La compartició de les carpetes serà a càrrec de la CTAC. Cada curs es modificarà la clau 

d’entrada per part de la CTAC.  

 
ALTRES 

La CTAC ajudarà assessorant en els seus aspectes als diferents projectes que estan engegats o 

s'iniciïn de nou. 

S’especificarà l’ús de les eines TIC a través de protocols i programacions específiques. 

 

CICLES 
 
Les aules de tots els cicles tenen un  canó de projecció o pissarra digital amb un ordinador d'ús 

per al professor per a fer les classes.  

Dispositius portàtils. 

Per a fer activitats en gran grup podran fer ús de l'aula d'informàtica. 

Tots els cursos tindran una hora de l'horari a per a fer servir l'aula d'informàtica. 
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Les hores que no estigui ocupada l'aula la podran sol·licitar els cursos què ho desitgin. ( El 

centre no disposa de suficients hores per a totes les classes). 

Com a eines TAC i audiovisuals l'escola compta amb:  

Aules amb canons de projecció, aules amb pissarres digitals, màquines de fer fotos, 

videocàmera, canons de projecció portàtils, megafonia portàtil amb micro inalàmbric, ...  

Aquests recursos convé que siguin fets servir pels nostres alumnes per a desenvolupar la 

competència digital. 

Per això, algunes necessiten un aprenentatge previ que convé ensenyar tant a l'alumne com al 

professorat. 

El professorat amb ajut de la CTAC programarà activitats competencials que facin ús 

d'aquestes eines. 

Els alumnes han de saber fer ús de l'eina multimèdia com  fer fotos, filmar, gravar veu, 

reproduir el que s'ha gravat, ...  
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VII.- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE I 
TAC 

L'organització TAC de l'escola estarà sotmesa a la disponibilitat de maquinari i de dotacions. 

En el pressupost anual hi haurà un apartat on se li assignarà un pressupost semblant a 

qualsevol altre departament. 

Qualsevol altra compra especial fora de pressupost caldrà presentar-ho com a projecte i 

restarà supeditat a l'aprovació per part del Consell Escolar i del Claustre. 

La base central de l'organització estarà en l'eina 2.0 que ofereix Google de forma gratuïta a les 

escoles. 

A partir d'aquesta es faran les modificacions que convinguin per a adaptar-la a ella. 

Es podrà mantenir els espais web que es creguin convenients fora de Google però tots han de 

quedar ben documentats per a la seva gestió . 

1. PÀGINA WEB DE L'ESCOLA  
 
L'escola tindrà una pàgina web central amb la informació del centre.  

http://agora.xtec.cat/ceipgermanscorbella/   

Aquesta web facilitarà informació general accessible per a tothom i, a més a més, tindrà els 

accessos als links d'informació restringida segons el col·lectiu de l'escola. 

Aquesta última, la persona que intenti accedir-hi, s'haurà de validar amb un nom d'usuari i una 

clau que l'escola gestionarà. 

També hi haurà, a disposició dels  alumnes  de tots els cicles , una plataforma d'aprenentatge 

Moodle. Aquesta ha de ser  d'atenció prioritària  ja que és molt útil per a planificar i avaluar els 

aprenentatges dels alumnes. 

Els i les alumnes de CM i CS disposaran, p`progressivament d’un compte personal a la GSUITE 

de google associat i gestionat per l’escola amb el domini @escolacorbella.cat 

La CTAC crearà un document amb l'organigrama web de l'escola.  

 

 

http://agora.xtec.cat/ceipgermanscorbella/moodle/
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2. DOCUMENTACIONS 

 

A l'escola es produeixen al llarg de l'any moltes fotos, treballs, ... i feines que es poden fer 

arribar a les famílies en un format digital. 

El procediment és el següent: 

- Al llarg del curs s'arxiven les fotos al disc dur de cada cicle. 

- Les fotos de les festes s'arxiven a la “P” per tal que l'encarregada hi tingui accés i les pugui 

penjar al bloc de l'escola. 

- A final de curs educació infantil porta a la copisteria el recopilatori de fotos de tot l'any per tal 

que les famílies interessades el puguin tenir.  

Els continguts han de complir amb la llei sobre els drets d'imatge i d'autoria. 

La CTAC assessorarà en l'edició dels continguts fent els cursos de formació que calguin tant al 

professorat com als alumnes dels cursos que ho sol·licitin. 

3. COMUNICACIONS CAP A LES FAMÍLIES 
 

L'escola té com a objectius l'estalvi econòmic de tinta i paper i la conseqüent millora del medi 

ambient que això comporta. 

L'escola es proposa com a objectiu millorar les comunicacions cap a les Famílies a través del 

moodle. Els informes s'envien a través del mail.  

4. DEPARTAMENTS QUE USEN LES TAC 
 

Cada cicle s'encarrega de gestionar i utilitzar els recursos TAC, excepte les pissarres digitals, 

ordinadors i projectors. 

5. HORARI D'ÚS DELS ESPAIS AMB EINES TAC 
 

Cada inici de curs es farà l’horari dels espais  per a un major aprofitament dels recursos TIC. 
L'equip directiu farà l'horari d'ús dels espais i eines. En donarà publicitat dels mateixos a nivell 
d’escola. 
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6. PLANIFICACIÓ DE LA DIAGNOSI 
 

 

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

 011. Definir en el Projecte Educatiu 
de Centre quina és la visió del 
centre pel que fa a les TAC i la seva 
funció en la millora dels processos 
d'ensenyament-aprenentatge, 
proporcionant una visió sostenible 
per fases i terminis i considerant els 
recursos disponibles 
  

PEC Comissió TAC Del 01/09/2019 al 31/12/2020  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

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

PGA Comissió TAC Del 01/09/2019 al 30/06/2021  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

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

Programacions de 
l'àmbit digital 

Cap d'estudis Del 01/09/2019 al 31/05/2020  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

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

Google Classroom, 
kahoot, etc. 

Coordinador/a TAC Del 01/09/2019 al 30/11/2019  
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

 052. Definir i implementar eines 
d'avaluació de la competència 
digital en funció dels nivells 
d'assoliment establerts 
  

Memòria de la 
Comissió TAC a la 
MAC 

Cap d'estudis Del 01/09/2019 al 19/06/2020  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

 030. Generar una estratègia 
informativa clara sobre l'ús segur i 
respectant la privacitat dels telèfons 
mòbils als centres 
  

NOFC Equip directiu Del 01/09/2019 al 01/01/2020  

 Usos curriculars Seguir implementant activitats 
d'avaluació fent ús d'eines TIC a 
l'aula  
 (Centre) 

Programacions de 
l'àmbit digital 

Cap d'estudis Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

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

Revisar i 
consensuar en 
claustre la 
seqüenciació 

Cap d'estudis Del 01/09/2019 al 19/06/2020  

 Usos curriculars  10. Posar a l'abast del professorat 
les diferents possibilitats de 
col.laboració amb d'altres centres 
educatius 
  

 Cap d'estudis Del 01/09/2019 al 06/12/2019  
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Usos curriculars  30. Implementar eines TAC que 

formin part de l'avaluació de 
l'alumnat: qüestionaris en línia, 
rúbriques en línia, activitats 
interactives,... 
  

 Coordinadors/es de cile Del 01/09/2019 al 05/12/2019  

 Usos curriculars  51. Consensuar la concreció de les 
aplicacions, eines i metodologies 
emprades a cada nivell educatiu 
  

Programacions 
àmbit digital 

Cap d'estudis Del 01/09/2019 al 06/12/2019  

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

Programacions 
àmbit digital 

Cap d'estudis Del 01/09/2019 al 19/06/2020  

 Competència digital 
docent i 
desenvolupament 
professional 

 020. Promoure la participació del 
professorat del centre en activitats 
col.laboratives interdisciplinars en 
entorns digitals, ja sigui dins del 
mateix centre com amb centres 
d'arreu 
  

Sessions 
interactives en 
claustre pedagògic, 
cicle o comissions. 

Cap d'estudis Del 01/09/2019 al 01/06/2020  
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Competència digital 
docent i 
desenvolupament 
professional 

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

 Comissió TAC i mestra EE Del 08/01/2020 al 30/06/2021  

 Seguiment, avaluació 
i millora 

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

PGA Cap d'estudis Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

 Seguiment, avaluació 
i millora 

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

Intercanvis claustre Comissió TAC Del 01/09/2019 al 30/06/2021  

 Infraestructures i 
serveis digitals 

Creació de la comissió de suport, 
manteniment i desenvolupament 
TIC de famílies. 
 (Centre) 

PGA Cap d'estudis Del 01/07/2019 al 30/09/2019  

 Infraestructures i 
serveis digitals 

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

Transformació 
LAN/WIFI del 
departament 

Coordinador/a TAC Del 01/01/2020 al 01/04/2020  
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Infraestructures i 
serveis digitals 

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

 Coordinador/a TAC Del 01/09/2019 al 05/06/2020  

 Infraestructures i 
serveis digitals 

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

 Coordinador/a TAC Del 01/01/2020 al 30/06/2020  
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VIII.- INCLUSIÓ DIGITAL I TAC 

1. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
Es farà d'acord amb la Comissió d’Atenció a  Diversitat (CAD) per a detectar les necessitats. 

 
2. PLANIFICACIÓ DELS AJUTS A ALUMNES DISCAPACITATS 

 
A través de la  persona responsable designada per la CAD i, escoltada la responsable d'EE, es 

faran les gestions per posar a la seva disposició els recursos que necessiti per a portar a terme 

la programació. 

 
3. CRITERIS D'ACCESSIBILITAT DE LES WEBS 

 
S'intentarà complir amb les orientacions que es donen des del Departament al respecte 

sempre que sigui possible i d'acord amb el departament d'EE. 

 

4. RECURSOS DE L'AULA D'EE 

Actualment l'aula d'EE té un parell d'ordinadors que es fan servir per a complementar l'acció 

educativa. 

Les peticions d'altre material com vídeo i fotografia es fa de forma puntual al llarg del curs. 

La recerca de recursos es fa a nivell del professorat i per part de la CTAC, es notifica la troballa 

d'activitats competencials que puguin ésser interessants i es deixa constància al document de 

gestió interna del Pla TAC    

A la programació individual de cada alumne d'EE hi haurà un apartat on s'especificarà les eines 

TAC que es faran servir en el seu aprenentatge. 

Es farà una carpeta per a cada alumne. En ella s’hi guardaran els links de treball de l’alumne i 

les seves produccions. 

La CTAC ajudarà a digitalitzar el material del departament com a mesura de crear una còpia de 

seguretat del mateix i de donar a conèixer a la resta del professorat de l'escola i es desarà en el 

disc dur de xarxa per a EE. 
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Resolució de la directora de l’Escola Germans Corbella de Cardedeu, 

segons la qual aprova el Pla TAC de Centre. 

 

Com a directora de l’Escola Germans Corbella de Cardedeu i en aplicació de les competències 
que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 12/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada 
per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa, d’acord 
amb la Resolució de 21 de juny de 2019 per la qual s’aproven els documents  per a 
l’organització i gestió dels centres per al cuirs 2019-2022 i d’acord amb el parer del Consell 
Escolar, segons l’acta de la sessió de data XX de desembre de 2019, 

 

RESOLC:  

 

1. Aprovar el Pla TAC de Centre 
 

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar de l’escola i donar-la a conèixer a tota 
la comunitat educativa. Així mateix, aquest Pla TAC estarà a disposició de 
l’Administració educativa. 
 

3. Cardedeu, xx de Gener de 2020 

 

La directora, 

 

 

 

 

 

 

Gemma Vilaplana i Hortensi 


