
PLA TAC DE CENTRE 
 

 

El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc                   

de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques                

actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions                 

que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars. 

 

És per això que hem establert 11 objectius generals que s’aniran desplegant al llarg dels cursos i dels                  

que se’n farà un seguiment, tant des de la comissió TAC com des del Claustre. 

 

● Definir i planificar els àmbits d'actuació i les línies generals de planificació de les tecnologies               

en el centre. 

● Fixar els serveis digitals del centre, promoure i facilitar la participació de la comunitat              

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

● Establir la línia temporal d'aplicació anual del pla TAC, avaluar el seu assoliment i proposar               

les futures línies 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. 

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

● Gestionar l'organització d'espais, recursos i agrupaments per tal d'afavorir l'ús de les            

tecnologies en el centre en les condicions més adients. 

● Vetllar per un ús de les TAC de forma segura, establint les normes d'ús i seguint els protocols                  

de drets d'autoria i llicències digitals. 

● Assegurar la inclusió digital 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. 

● Definir les necessitats de formació del professorat i promoure el treball en xarxa dins i fora                

del centre. 

 

Així doncs aquests 11 objectius hauran de satisfer les necessitats que com escola hem detectat i que                 

creiem fermament que cal assolir tenint en compte els recursos funcionals, humans i materials que               

disposem. Tanmateix hem establert alguns criteris de desplegament del pla TAC per tal de garantir               

la seva posada en funcionament, així com el seguiment/avaluació continuada i l’anàlisi de cada              

moment i les propostes de millora. Aquests es despleguen segons actuacions concretes que es              

desprenen dels objectius i agrupats per temes: 

 

● Estratègia, lideratge i gestió. 

● Usos curriculars. 

● Competència digital docent i desenvolupament professional. 

● Seguiment, avaluació i millora. 

● Infraestructures i serveis digitals. 


