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Introducció
● L'Escola Mil·lenari és un Centre Públic de la Generalitat de 

Catalunya situat a Cardedeu a la comarca del Vallès Oriental. El 
curs 2020-21, en el qual es redacta aquest Pla TAC, el centre és 
de dues línies a infantil i primària. Hi ha al voltant de 457 
alumnes matriculats aquest curs. 

● El claustre està format per 28 mestres. 
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Declaració i justificació de la 
visió TAC del centre 
● El curs 2020-2021 l'inventari TAC de l’escola disposa de: 
● L’escola disposa de 2 pissarres PDI a les aules de Cicle Superior i 

4 projectors, 4 vídeo projectors interactius a cicle mitjà i 14 
projectors repartits en diferents aules de l’escola.

● Cada aula del centre disposa d’un ordinador per utilitzar a 
l’aula tant el mestre com els alumnes. 

● Disposem d’una aula d’informàtica, que s’utilitza per l’espai de 
robòtica i per treballar la competència digital en les diferents 
àrees. Sistema operatiu windows 10.

● A l’escola tenim ordinadors portàtils i netbooks que estan a 
disposició dels alumnes i dels mestres. Els netbooks amb el 
sistema operatiu LINKAT.

● A consergeria hi ha dues impressores a color , totes dues 
configurades en xarxa. I a la sala de mestres disposem d’una 
altra impressora.



● L’aula de música disposa d’ordinadors i teclats per treballar la 
informàtica musical.

● Tota l’escola està connectada amb fibra òptica, instal·lada per 
l’Ajuntament de Cardedeu.

● Totes les eines TIC, ordinadors, pissarres, canons etc... estan 
inventariats  per la comissió TAC.

● El cicle superior disposa de 13 ipads gestionats per la plataforma 
zuludesk.

● El cicle mitjà disposa de 18 ordinadors Chromebooks.
● L’escola disposa de punts WIFI a la zona de cicle inicial, mitjà i 

superior amb 200 usuaris cadascun.



  La nostra autodiagnosi TAC és 
la següent:
● L’ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents 

pedagògics i de    gestió del centre. 
● La planificació de les TAC és considerada com una part integral de 

la planificació general del centre i s’actualitza anualment, aquesta 
forma part del PEC.

● Hi ha una comissió TAC, per coordinar la integració de les TAC.
● La competència digital està seqüenciada i integrada als diferents 

àmbits curriculars. 
● S’ha realitzat una identificació i selecció anual de recursos.
● Al llarg del curs, s’ha de recollir informació de l’interès del 

professorat per la formació TAC.
● L’escola recomana realitzar formació TAC per millorar les 

competències TAC del professorat.



● Recollida de propostes de millora de les eines TIC/ TAC.
● El centre, pel que fa a les comunicacions adreçades a la 

comunitat educativa, utilitza sistemàticament el correu 
electrònic. També s’utilitza el google calendar com a eina 
organitzativa i de planificació. 

● Per l’elaboració dels informes s’utilitza el drive del correu 
corporatiu. Els informes es fan arribar a les famílies mitjançant 
el correu corporatiu. 

● El centre té acordats els criteris de protecció de dades i 
protecció de drets d’autor.



Sobre l’organització de 
centre i TAC
L’escola es troba en un nivell mig/ alt ja que: 
● L’alumnat i el professorat treballa amb les tecnologies de forma 

regular, per assolir la competència digital.
●
● Les TAC es consideren un recurs per recolzar el treball escolar 

als diferents àmbits curriculars de tots els nivells.

● El centre disposa de web on es vehiculen els continguts i 
informacions curriculars, de gestió i de comunicació.

● També utilitzem els blocs a infantil, inicial, mitjà i superior per 
mostrar les activitats i mantenir el contacte amb la comunitat 
educativa.

● Des d’infantil fins al cicle superior, hi ha un espai on s’aplica el 
projecte d'innovació de robòtica.



Sobre infraestructures i 
recursos TAC 
● El centre promou l’ús de les TAC per part de l’alumnat, i del 

professorat. 

● L’accés a Internet té un cabal suficient per atendre tot el parc 
d’ordinadors del centre. 

● El centre disposa de canons a totes les aules d’infantil i 
primària.

 



Elements de gestió interna 
del Pla TAC

● Revisar l’inventari de l’escola a través de la plataforma PAUTIC del 
Departament d’Educació i d’un document intern elaborat per 
l’escola.

● Protocols de seguretat digital, que engloba drets d’imatge, 
control d’usuaris a Gsuite, i control de les xarxes socials com 
twitter.

● Manteniment i actualització de la pàgina web, blocs,  plataformes 
zuludesk i Gsuite.

● Propostes d’adquisició de nou equipament.
● La memòria anual,  alguns dels aspectes que en recull: Avaluació 

i seguiment de la programació TAC del centre. LListat d’accions a 
dur a terme anualment. Recull d’activitats realitzades en diferents 
àmbits curriculars.

● Recull de millores valorades pel claustre, pel que fa a l’adquisició 
de canons, ordinadors, tablets i perifèrics.

● Recull de propostes de formació relacionades amb les TAC pels 
mestres del nostre centre.



Prioritats del centre respecte 
a les tecnologies

● Les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement són 
valorades com una important eina de desenvolupament 
competencial dels alumnes i com un potent mitjà de 
comunicació per la Comunitat Educativa. 

● Sota aquest punt de vista és lògic pensar en introduir les TAC a 
la pràctica diària a l'aula i en les diferents tasques de l’escola, 
ja siguin organitzatives o de gestió, més enllà del treball 
estrictament tecnològic, com a eina de recerca, processament i 
publicació del coneixement gestionat a l'escola.

● En aquest punt, i tal com hem dit anteriorment, la prioritat de 
l’escola és dotar totes les aules amb  tot el material adient: 
ordinadors, canó de projecció, equip de so, tauletes... perquè 
tecnològicament estiguin preparades per dur a terme 
l’assoliment de la competència digital dels nostres alumnes. 

● Per donar a conèixer les nostres activitats a la comunitat 
educativa en general, i en particular a les famílies que estiguin 
interessades a dur els seus fills/es a la nostra escola. 



Integració de les TAC a les 
aules i àrees
Educació infantil: 

● Els alumnes de P-3 realitzen una sessió setmanal de robòtica (Bee 
Bots) conjuntament amb els alumnes de 6è.

● P-4 i P-5, treballen la informàtica i la robòtica ( Bee bots) per 
racons.La informàtica s’incorpora en els àmbits curriculars a 
través de Jclics i Edu 365.  Treball de matemàtiques i llengua amb 
les tauletes. 

Cicle inicial:
● ús del processador de textos, per crear dossiers del projecte, 

inserir imatges,crear un títol. 
● A robòtica ús del programa Code als espais, a finals del 2n 

trimestre s’introdueix el programa Scratch i s’inicia la utilització de 
màquines simples

● Ús del Classroom, en totes les àrees.
● A matemàtiques ús de tabuletes per treballar amb l’aplicació 

d’Innovamat. 



Cicle mitjà

● Els alumnes de cicle mitjà treballen  la informàtica en els 
diferents àmbits del currículum:

●  Ús del  processador  de textos (inserir imatges, guardar, 
justificar el text i utilització del corrector).

● A Medi ús de programes per fer presentacions.
● A robòtica: A 3r  treballen lScracth i Mboot, a 4t treballen 

l’Scracth i el Lego Wee-do, i s’inicia la utilització dels motors, 
sensors i engranatges. 

● Realització de projectes STEAM :
● Ús del classroom.
● A matemàtiques ús dels Chromebooks per treballar amb 

l’aplicació d’Innovamat. 



Cicle superior:

● Ús  del Classroom en els  diferents àmbits del currículum:, amb 
les seves aplicacions..

● Ús del Google Drive per treballar de forma cooperativa i per 
comunicar-se amb alumnes d’altres països dins del projecte 
Erasmus +.

● Processadors de textos, presentacions, gràfics amb  fulls de 
càlcul. .

● A robòtica amb el Lego Mindstorms NTX , EV3 i Spike per 
desenvolupar  projectes cooperatius.

● A  5è , a l’espai d’ informàtica musical es treballa la composició 
amb l’app Garageband, la fotografia amb Stopmotion i en 
especial la creativitat.

● A  6è es treballa la composició musical amb la placa Makey 
Makey  juntament amb l’ Scratch.

● Ús de programes de disseny 3D (Tinkercad), realització de 
tríptics, díptics i disseny d’imatge (Canva).

● Projectes STEAM:
● Actualització  del projecte matemàtic : A 5è  “Piscines del futur” i 

a 6è  Contaminació acústica”.



Les TIC ,  la Gamificació i els 
Blocs:

● Vivim en un context digital, on els dispositius mòbils, tauletes i 
d’altres recursos formen part de la nostra vida diària, 
professional i lúdica. Per tant, també haurien de constituir un 
objecte educatiu i una eina per a l’educació dins de la 
gamificació de l’aula en diferents àmbits curriculars. Eines Tic 
que utilitzem per gamificar l’aula:

● Aurasma/ codis QR
● Plikers
● Kahoots
● Classdojo

● Funcionament  dels blocs de cadascun dels cicles . Plantejats 
com a eina de comunicació/informació  amb la família i els 
alumnes.

● Dins de l’àrea de música des de l’any 1998, s’utilitza el bloc per 
compartir amb les famílies totes les activitats que fem a l’escola 
de música i dansa.



Organització de la tecnologia: 
responsabilitats i recursos

    Creació anual de la comissió TAC, on hi ha representants dels cicle i 
com a mínim un representant de l’equip directiu, amb l’objectiu de 
fer el seguiment del Pla i establir-ne millores. No obstant, la 
responsabilitat i l'autonomia en l'ús de les TAC recau en tots i 
cadascun dels membres del claustre i, per extensió, a cadascun 
dels alumnes i famílies.



Implantació del Pla: Objectius.
● Utilitzar les TAC :

○ per millorar la comunicació família- escola.
○ com a via de comunicació entre l’equip docent a través de 

Google apps de xtec i Google apps corporatiu (el calendari, 
compartir documents etc.) 

○ per reforçar els diferents àmbits d’aprenentatge curricular.
○ com a eina de recursos educatius.

● Vetllar per les mesures de protecció del nostre alumnat a 
internet i per la utilització de les eines digitals 

● Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la 
tecnologia del nostre centre, dins la comissió TAC.

● En la mesura que sigui possible, dotar de formació TAC al 
nostre professorat, i d’equips informàtics al nostre centre amb 
la dotació/col·laboració pertinent del Departament d’Educació.

● Vetllar per la presència a internet del nostre centre, a través de 
la web, blocs i twitter.

● Planificar la finalització del PLA TAC dins de l’aplicació 
telemàtica del Departament d’Educació.



Implantació del Pla: Terminis.
● Aquest PLA TAC de l’escola Mil·lenari de Cardedeu, és 

accessible a tota la comunitat educativa de forma simplificada 
a través de la pàgina web del centre. 

● Aquest document serà revisat anualment per possibles 
modificacions que calguin fer.Cada 3 cursos caldrà una revisió 
profunda del Pla TAC.



Adaptacions per la COVID-19
● Aquest PLA  TAC s’ha vist modificat en algun dels seus punts 

donada la pandèmia que estem vivint quedant excloses les 
barreges de grups. Posem enguany  especial atenció en la  
correcta desinfecció dels dispositius digitals utilitzats a 
l’escola. 


