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Criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les TAC 
(Document extret del PdD 19-23) 

La comissió TAC del centre té uns objectius i criteris a l’hora de planificar el 

desplegament de la competència digital i la inserció de les TAC en el centre, que són 

els següents: 

 Definir i prioritzar els àmbits d’actuació i les l nies  enerals de planificació  de les 

tecnologies en el centre. 

  i ar els ser eis di itals del centre  promoure i facilitar la participació  de la 

comunitat educativa en el seu ús i fer-ne el seguiment 

  stablir la l nia d’aplicació  anual del pla TAC  a aluar el seu assoliment i 

proposar les futures l nies d’actuació  

 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 

 Detectar les necessitats de recursos i gestionar els existents eficaçment quant a 

ús i manteniment 

  stablir les tas ues associades a l’aplicació  del pla TAC i els responsables 

corresponents 

  estionar l’or anit ació  d espais  recursos i a rupaments per tal d afa orir l’ús 

de les tecnologies en el centre en les condicions més adients 

 Vetllar per un ús de les TAC de forma se ura  establint les normes d’ús i se uint 

els protocols de drets d'autoria i llicències digitals 

 Assegurar la inclusió  di ital de tot l alumnat i el professorat definint les eines 

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

 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 

  efinir les necessitats de formació  del professorat i promoure el treball en 

xarxa dins i fora del centre 


