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1. VISIÓ DEL CENTRE 

 

 
1.1. Les TAC a l’escola 

 
 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han esdevingut eines que han 

modificat el model social, econòmic i educatiu. Aquest canvi ha plantejat nou repte per 

adequar l’alumnat en aquest món tecnològic. Per això des de l’escola creiem que és 

necessari que les TIC es converteixin en les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el 

Coneixement (TAC) en el context educatiu, facilitant a l’alumnat i a la comunitat 

educativa la seva utilització per aprendre i per a comunicar-se. 

El projecte educatiu de l’escola té com a eix transversal la ciència i la tecnologia, per 

tant, des de fa uns anys ja es treballa perquè la tecnologia sigui una eina habitual en les 

activitats d’ensenyament- aprenentatge i en l’organització de centre i la gestió, posant 

èmfasi en el treball de robòtica, que esdevé l’eix transversal de la nostra proposta 

curricular. Pensem en la tecnologia com un eix transversal que ha de formar part del dia 

a dia de l’aula. El centre té tots els ordinadors repartits per les aules, de manera que no 

fa falta una aula d’informàtica. 

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. 

 
El principal objectiu del nostre centre és emprar les noves tecnologies per a millorar els 

processos d’aprenentatge de l’alumnat (fer-los competents digitalment) i millorar la 

gestió acadèmica i documental. 

 
L’equip directiu treballa conjuntament amb la coordinació i comissió TAC per tal de vetllar 

pel disseny, aplicació i revisió d’aquest pla. 



 

 
 

1.2 Diagnosi 

 

 
Un cop realitzada la diagnosi de centre podem establir els punts forts i febles pel què fa 

a l’ús de les TAC. 

 

Àmbits Punts forts Punts febles 
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Les aules disposen d’ordinadors amb 

connectivitat a la xarxa i a Internet, 

protegit contra els virus. 

 

Existeix un inventari actualitzat 

d’equipament i programari. 

 

El centre ha establert un protocol per a 

la resolució d'incidències tècniques. 

 

El centre realitza i disposa de còpia de 

seguretat de les dades rellevants que 

s'actualitza diàriament. 

Només els espais d'aprenentatge d'ús 

comú disposen de sistema de projecció 

interactiva. 

 

El centre no pot renovar el maquinari fins 

que queda obsolet per manca de 

pressupost i de recursos del Departament. 

 

El departament va posar els nous punts de 

xarxa sobre els vells i fa que la xarxa vagi 

molt lenta.. 

 

Les aules no permeten connectivitat a tots 

els estudiants de l'escola simultàniament. 

 

Cal pagar a una persona externa per 

diferents problemes que sorgeixen amb el 

maquinari o programari. 
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Els recursos de programari, serveis i 

aplicacions digitals disponibles 

s'adapten a les necessitats del 

professorat, alumnat i activitat 

curricular. 

 

El centre disposa i utilitza perifèrics 

especialitzats per al treball en àmbits 

curriculars diversos (exemple: lupa 

ecoline, teclats musicals...) 

 

Existeix un protocol de centre conegut 

pel professorat pel que fa a la selecció 

i ús de serveis digitals. 

 

El centre disposa de web i xarxes 

socials, i utilitza l’EDMODO a partir de 

3r curs. 

Els diferents nivells de coneixement TAC 

del professorat. 

 

El centre disposa d'una política de 

filtratge de continguts. 



 

 

 

2. OBJECTIUS 

 
OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECIFICS ACTUACIONS INDICADORS 

CURRÍCULUM  

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

Oferir formació i assessorament en 
noves metodologies didàctiques en 
l'ús de les TAC a nivell individual i 
col·lectiu. 

Fer un diagnosi del nivell TAC i de les 
necessitats formatives del professorat. 

 

Difondre cursos i jornades de formació sobre 
TAC. Presentar experiències de l’escola a 
jornades. 

 

Realitzar intercanvi d’experiències i 
pràctiques relacionades amb les TAC. 

Recull de les necessitats formatives 
TAC del professorat. 

 
Proposta de formació TAC del 
centre. 

 
Recull anual de la formació TAC i 
presentacions externes realitzades 
pel professorat del centre. 

Vetllar pel nivell de competència 
digital de l’equip docent que permeti 
desenvolupar el projecte educatiu de 
centre. 

Exigir un coneixement bàsic de robòtica 
educativa. 

 

Participar en projectes d’innovació relacionats 
amb les TAC. 

Recull anual de la formació TAC 
realitzada pel professorat del centre. 

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. 

Programar l’ús de les TAC en el 
treball diari a aula com a recurs 
d’aprenentatge, d’acord a la proposta 
metodològica del projecte educatiu 
de centre. 

Registre de les activitats TAC de cada àrea. 

 

 
Disseny curricular de la introducció de les 
TAC com a eina metodològica. 

Recull d'activitats realitzades a 
l'aula, mitjançant recursos TAC, a 
les diferents àrees. 

 

Revisió de les programacions 
didàctiques per assegurar 
l'especificació de l'ús metodològic de 
les tecnologies a les àrees. 

Actualitzar els recursos TAC utilitzats 
a l’escola d’acord als avenços 
tecnològics i didàctics. 

Cerca de recursos TAC a la xarxa. 
 

Introducció dels nous recursos en el treball en 
equip del professorat. 

Recull de recursos TAC utilitzats. 

Aplicar les TAC per tal de 
dur a terme el procés de 
millora dels aprenentatges, 
adaptant-los a les 
característiques de les 

Desenvolupar l’adquisició de la 
competència digital, programada en 
els currículums de cada etapa de 
manera transversal. 

Disseny d’activitats TAC incloguin activitats 
col·laboratives, de simulació o creatives. 

 
Disseny d’activitats de cerca d’informació a 
través de les xarxes de comunicació. 

Recull i anàlisi d’activitats TAC de 
cada curs. 

 
Avaluació del nivell de competència 
digital a final de cada curs. 



 

 
 

matèries i les necessitats 
de l'alumnat. 

  

Aplicació de les TAC centrada en la 
producció de contingut per part de l’alumnat i 
en la gestió del coneixement. 

 

Garantir que l’alumnat domini els 
continguts de treball i aprenentatge 
de les TIC seqüenciats per cursos 
integrant-los al propi procés 
d’aprenentatge i d’avaluació. 

 

Ús de programari lliure, de codi obert, gratuït 
i de lliure disposició sempre que es pugui. 

 

Avaluació del treball dels continguts 
seqüenciats per a cada curs. 

Inventari del programari utilitzat. 
 

Recull i anàlisi d’activitats TAC de 
cada curs. 

Definir, adaptar i gestionar l'EVA del 
centre. 

Disseny, aplicació i avaluació d’un entorn 
virtual d’aprenentatge pels docents (DRIVE) i 
alumnat (EDMODO). 

Definició de l’estructura, continguts i 
ús de l’EVA. 

 

Nivell d’aplicació de l’EVA a les 
aules. 

EQUIPAMENT I COMUNICACIÓ 

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

Ampliar el pressupost de l’escola 
destinat a la renovació i manteniment 
de material TAC i robòtica,. 

Dotació de canó i/o pissarres digitals a més 
espais del centre. 

 

Ampliació de la ràtio d’equips/alumnes i 
d’equips/docents. 

Revisió anual de l’inventari 
d’equipament i aules. 

 

Existència de criteris clars respecte 
de la incorporació de nous recursos 
als existents en el centre. 

Mantenir al dia l’inventari del centre i 
els procediments de manteniment i 
de resolució d’incidències. 

Identificació de necessitats d’infraestructura i 
equipament. 

 

Revisió dels protocols de manteniment, ordre 
i conservació dels equipaments TIC del 
centre. 

Inventari d’equipament i aules. 

Registre d’incidències resoltes. 

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

Vetllar per una bona seguretat en tots 
els espais virtuals del centre. 

Revisió de les normes d'ús dels recursos del 
centres i els de l'alumnat. 

Existència de normes d'ús dels 
recursos, tant per al professorat com 
per a l'alumnat, i fer-ne la difusió 
corresponent. 



 

 
drets d'autoria i llicències 
digitals. 

Gestionar els permisos d'ús dels 
serveis digitals. 

Actualització dels permisos de serveis 
digitals. 

 

Seguiment del protocol de seguretat de 
dades. 

Ús de sol·licituds d'autorització d'ús i 
publicació de dades. 

Fixar els serveis digitals del 
centre, promoure i facilitar 
la participació de la 
comunitat educativa en el 
seu ús i fer-ne el seguiment 

Fer ús de la web de centre per tal 
d’informar de la documentació i 
activitats del centre a la comunitat 
educativa. 

Supervisió de l’actualització i disseny de la 
web. 

 

Formació de l’equip docent sobre el 
funcionament del web. 

 

Difusió i interacció del web a les famílies i 
l’alumnat. 

Actualització freqüent del web del 
centre. 

 
Adequació de la informació 
publicada al web de l’escola. 

 

 

 

 

 

 

3. PLANIFICACIÓ 

 
 

3.1. Temporització 

 
TEMA ACTUACIONS 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

CURRÍCULUM Fer un diagnosi del nivell TAC i de les necessitats formatives del professorat. X  X  

Difondre cursos i jornades de formació sobre TAC. X X X X 

Realitzar intercanvi d’experiències i pràctiques relacionades amb les TAC. X X X X 

Exigir un coneixement bàsic de robòtica educativa.  X X X 

Participar en projectes d’innovació relacionats amb les TAC.  X X X 

Registre de les activitats TAC de cada àrea. X X X X 

Disseny curricular de la introducció de les TAC com a eina metodològica. X X   

Cerca de recursos TAC a la xarxa. X X X X 

Introducció dels nous recursos en el treball en equip del professorat. X X X X 

Disseny d’activitats TAC incloguin activitats col·laboratives, de simulació o 
creatives. 

   X 



 

 
 

 Disseny d’activitats de cerca d’informació a través de les xarxes de 
comunicació. 

 X   

Aplicació de les TAC centrada en la producció de contingut per part de 
l’alumnat i en la gestió del coneixement. 

  X  

Ús de programari lliure, de codi obert, gratuït i de lliure disposició sempre que 
es pugui. 

X X X X 

Avaluació del treball dels continguts seqüenciats per a cada curs.  X X X 

Disseny, aplicació i avaluació d’un entorn virtual d’aprenentatge pels docents 
(DRIVE) i alumnat (EDMODO) 

X X X  

EQUIPAMENT I 
COMUNICACIÓ 

Dotació de canó i/o pissarres digitals a més espais del centre.   X X 

Ampliació de la ràtio d’equips/alumnes i d’equips/docents.  X X  

Identificació de necessitats d’infraestructura i equipament. X X   

Revisió dels protocols de manteniment, ordre i conservació dels equipaments 
TIC del centre. 

 X  X 

Revisió de les normes d'ús dels recursos del centres i els de l'alumnat X  X  

Actualització dels permisos de serveis digitals. X X X X 

Seguiment del protocol de seguretat de dades. X X X X 

Supervisió de l’actualització i disseny de la web. X X X X 

Formació de l’equip docent sobre el funcionament del web. X X X X 

Difusió i interacció del web a les famílies i l’alumnat.  X X  
 

3.2. Recursos i responsables 

 
RECURSOS HUMANS 

Recurs Responsabilitats i compromisos Documentació 

Coordinador/a El coordinador/a TAC disposa de dues hores setmanals per realitzar les tasques següents: 
 

 Mostrar tots els recursos informàtics i d’audiovisuals de què disposa el centre. 

 Informar i resoldre (dins les nostres possibilitats) les incidències del maquinari. 

 Préstec de material. 

 Coordinar-se amb el servei tècnic. 

 Vetllar perquè tot el maquinari i programari estigui a punt d’ús. 

 Supervisió del seguiment del pla TAC amb l’equip directiu. 

 Donar a conèixer les informacions del SDTAC i altres xerrades d’interès. 

 Assistir a les formacions TAC de zona. 

NOFC 



 

 
Comissió TAC La comissió TAC està formada pel coordinador/a TAC del centre i altres membres del claustre. Els seus 

objectius són: 
 

 Vetllar pel compliment del Pla TAC. 

 Actualitzar periòdicament el Pla TAC. 

 Vetllar per l'ordre i l'actualització dels recursos. 

 Seleccionar i oferir recursos digitals a la comunitat educativa. 

 Incentivar la utilització de tots els recursos digitals. 

 Supervisar l’equipament TAC de totes les aules. 

 Actualitzar i acompanyar el funcionament de l’Ipad a les aules. 

 Organitzar activitats TAC a l'escola. 

 Assessorar sobre la participació en concursos TAC. 

 Revisar la pàgina web del centre. 

 Gestionar l’ús de les xarxes socials. 

 Assessorar els experts TIC de les aules. 

NOFC 

Claustre El claustre de l’escola ha de... 
 

 Formar-se i renovar els seus coneixements tecnològics i les seves aplicacions didàctiques. 

 Incorporar a la programació escolar de totes les àrees propostes que requereixin l’ús de les 
tecnologies en els seus diferents àmbits. 

 Tenir una actitud positiva vers les TAC. 

 Incorporar a l’aula les eines digitals d’ús quotidià. 

 Donar models de treball multimèdia en situacions habituals de treball escolar, fer present l’ús 
d’aquestes eines i aplicacions en el dia a dia de l’aula. 

 Acompanyar l’alumnat en el procés d’organització de la EVA. 

 Procurar que l’alumnat prengui consciència de la necessitat d’adquirir bons hàbits en l’ús de la 
tecnologia tant en l’àmbit escolar com en la seva vida quotidiana. 

 Mostrar actituds responsables pel que fa a l’ús de certs continguts de la xarxa. 

El compromís del claustre és el de fer ús dels equipaments, recursos i serveis digitals disponibles tan 
en l’aplicació com en la gestió de la pràctica docent. El professorat s’ha de formar per a dominar els 
recursos TAC que s’utilitzen en la gestió del centre (meva xtec, drive, xarxa...), els espais de difusió i 
comunicació (web, xarxes socials, plataformes digitals...) i l’equipament i programari disponible per a 
l’aprenentatge de l’alumnat (ipad, edmodo, apps educatives, ús de perifèrics, scratch....). A més a més 
cada docent ha de col·laborar en la cerca de noves experiències i recursos relacionats amb les noves 
tecnologies i participar en jornades de formació sobre el tema. 

RESOLUCIÓ 
ENS/1356/2016, de 
23 de maig, per la 
qual es dóna publicitat 
a la definició de la 
Competència digital 
docent. 



 

 
 

 El claustre també es compromet a aplicar els acords i protocols de centre relacionats amb l’ús de les 
TAC. 

 

Per a millora la pràctica docent es demana professorat amb perfil de competència digital docent, que és 
capaç de: 

 

 Impartir docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament i com a element 
curricular, com a competència bàsica que han d’assolir els/les alumnes. 

 Coordinar la formació del professorat en relació amb les TAC a l’EVEA (Entorn Virtual 
d’Ensenyament / Aprenentatge). 

 Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC. 

 Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions de les 
diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu adequat de les tecnologies segons el nivell 
educatiu. 

 La Competència digital docent engloba coneixements i habilitats de dos tipus: la competència 
TIC referida a l'ús instrumental de les tecnologies i les habilitats de caire didàctic i metodològic. 

 

Famílies La majoria de famílies de l’escola tenen dificultats econòmiques, per aquest motiu no disposen de 
connexió a internet a casa. Malgrat això fan ús del centre cívic del barri que disposa d’ordinadors amb 
connexió a la xarxa. 

 

Tot i això de manera gradual han començat a utilitzar dispositius digitals com les tauletes i els mòbils. 

 

Departament 
D’Ensenyament 

Cada mes ve un tècnic de manteniment que s’encarrega de resoldre incidències, actualitzacions... en 
funció de les necessitats del centre. 

 

El Departament actualment no realitza dotacions per a actualitzar el maquinari del centre, des de fa uns 
anys aquesta despesa l’assumeix el propi centre d’acord el pressupost. 

 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

Recurs Descripció Documentació 

Unitats de xarxa interna i 
funcionament: 

 P:\ Unitat de xarxa on s’hi troba la carpeta MESTRES que conté les diferents subcarpetes 
(cicles, especialitats, documents de centre...), i també hi ha una carpeta de recursos compartits 
d’infantil i primària. 

 X:\ Unitat de xarxa on s’hi troben les FOTOS i vídeos del curs. 

Pla acollida Digital 
(ANNEX) 



 

 
  T:\ Unitat de xarxa on l'ALUMNAT pot desar els seus treballs. D'aquesta unitat, el servidor, fa 

una còpia de seguretat dos dies a la setmana. Quan trobem alguna carpeta desapareguda hem 
d’informar el/la coordinador/a d’informàtica el més aviat possible. 

 Z:/ Unitat de xarxa on s’hi troba la carpeta DIRECCIÓ que conté les diferents subcarpetes 

 

Aules 
connexió 

i punts de  Actualment tenim 11 punts de xarxa en tota l’escola. A la planta baixa hi ha: un punt de xarxa a 
l’aula d’educació física, un al passadís i un altre a la sala Bea. També hi ha tres punts més de 
xarxa que están inhabilitats (a la biblioteca, a l’entrada de l’escola i al menjador) ja que feien 
interferències. A la planta de dalt, hi ha un punt de xarxa davant aula de religió, un entre l’aula 
de cinquè i sisè, un al hall, un altra davant l’aula de tercer i l’altra davant l’aula de primer. 

Mapes (ANNEX) 

Programari  El sistema operatiu dels ordinadors és el Windows. Tot i que disposem d’un MacBook amb 
sistema operatiu IOS. 

 Ofimàtica: Libreoffice / Drive... 

 Potenciem, en la mesura que sigui possible, el treball amb programari lliure. 

 Evitem la utilització sense llicència de programari propietari. 

 Paguem un antivirus pel servidor 

 

Maquinari El maquinari del què disposa l’escola és: 
 

 Canons de projecció fix a 4t i biblioteca, i projector portàtil. 

 Pissarra digital interactiva es troba dins aula de 5è. 

 Portàtils repartits per les aules 

 2 fotocopiadores. 

 1 impressora 

 9 Ipads i un Macbook. 

 Ordinadors de sobretaula a les aules, despatxos i sala de mestres. 

 Càmeres de fotos per totes les aules. 

 Caixa TAC per les tutories (auriculars i bifurcadors) i altaveus. 

Inventari (ANNEX) 

 

 
 

GESTIÓ I COMUNICACIÓ 

Recurs Descripció Documentació 

La web del centre La pàgina web del centre és www.escolacarmeauguet.cat  

http://www.escolacarmeauguet.cat/


 

 
 

 Els docents són els encarregats de publicar les notícies referents als diferents cicles. L’alumnat també 
pot participar en l’escriptura dels articles. 
Pel què fa als apartats fixes, la comissió TAC els supervisa i actualitza. 
La Mantis és l’empresa contractada que va crear la pàgina web i ens resol els problemes tècnics que 
puguin sorgir. 

 

Xarxes socials L’escola disposa de compte a Twiter i Facebook. La comissió TAC fa publicacions referents a les 
activitats escolars en aquestes xarxes socials. També serveixen per a conèixer i comunicar-nos amb 
altres institucions o projectes que poden interessar a l’escola. 

 

Imatge gràfica del centre És molt important la imatge documental del centre tant interna com externa. Per això el centre disposa 
de: 

 Plantilles de documents Word (document intern, document oficial, examen, programació...) que 
estan instal·lades a tots els ordinadors del centre i que es poden descarregar per utilitzar la pantalla. 

 El logotip del centre (que cal utilitzar en tota la documentació interna) i el del Departament 
d’Ensenyament (que cal utilitzar en la documentació externa) es troben i es poden trobar a la P. 

 

Presència del centre a la 
Xarxa 

Es tenen en compte els drets d’imatge de l’alumnat. 
 

Els vídeos a YouTube, col·leccions de fotos, webs de matèria... que facin referència al centre i al seu 
alumnat: 

 

 Cal enllaçar-los sempre a través de la web del centre. 

 S’han d’utilitzar els entorns adequats (XTEC Blocs, canal de YouTube del centre, Google plus 
amb usuari de l’escola..) 

 En cada cas caldrà consultar al responsable del centre per tal d’obtenir l’usuari i contrasenya 
que ens cal per gestionar-ho (que ha de quedar en propietat al centre). 

 El centre ha de decidir i regular sobre la possibilitat que l’alumnat pugui o no penjar imatges, 
documents, vídeos a la xarxa que impliquin un col·lectiu del centre. 

Pla acollida digital 
(ANNEX) 

La meva Xtec Els docents utilitzaran el correu corporatiu de la XTEC, és necessari que s’actualitzi de manera periòdica. 
 

També s’utilitzarà el Drive per a crear documents compartits: sessions d’avaluació, formularis... Aquest 
espai online ens ajuda amb les tasques d’organització i comunicació amb els/les mestres de l’escola. 

 



 

 

4. COMPETÈNCIA DIGITAL DE L’ALUMNAT 
 

 
DIMENSIONS SUBCOMPETÈNCIES INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 

EI CI CM CS ON ES TREBALLA ACTIVITAT 
D’AVALUACIÓ 

ON I COM 
S’AVALUA 
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Seleccionar, utilitzar i 
programar dispositius 
digitals i les seves 
funcionalitats d’acord amb 
les tasques a realitzar. 

Usar els dispositius de 
manera guiada, 
mitjançant instruccions 
orals (portàtil, Ipad, 
ordinador torre i 
càmera). 

X X X X A l’aula i als 
espais. 

PORTÀTIL/TORRE:  
EI: engegar i apagar 
el dispositiu. 
CI: crear 
document/obrir 
carpeta i anomenar-
la 
CM: inserir imatges i 
desar un document 
a la T:\ 
CS: donar format i 
disseny a un 
document. 
 
IPAD: 
Treballar amb una 
app concreta.  
Fer fotos i gestionar 
la galeria. 
 
CÀMERA:  
EI i CI: Fer fotos i 
vídeos  
CM i CS: 
Descarregar les 
fotos/vídeos a 
l’ordinador. 
Triar els documents 
gràfics vàlids per ser 
guardats. 

El tutor/a i/o mestre 
valora el procés 
des que l’alumne 
decideix quin 
dispositiu utilitzarà 
fins que el prepara 
per poder realitzar 
l’activitat 
demanada i un cop 
acabada l’activitat, 
apagar el 
dispositiu.  

Utilitzar les funcions 
bàsiques de les aplicacions 
d’edició de textos, 
tractament de dades 
numèriques i presentacions 

Escriure en un 
document de text 
(Libre office). 

- X X X A l’aula - Dictat 
- Presentació d’un 
treball de text 
- Problemes de 
matemàtiques 

El tutor/a 
mitjançant les 
tasques, pla de 
treball, 
projectes, etc. 



 

multimèdia. Aplicar diferents 
formats a documents 
de text i incorporar-hi 
elements multimèdia i 
enllaços. 

- - X X A l’aula i als 
espais. 

Fer un text 
descriptiu:    
Document de text: 
 · escriure el text. 
 · inserir imatge i 
link. 
Applicació (iPad): 
*propostes d’apps: 
thinglink, adobe 
spark vídeo,  
 · escriure el text. 
 · inserir imatge i so. 

 

 
El tutor/a i/o mestre 
de l’espai a través 
de l’observació, les 
tasques del pla de 
treball, etc. 

Utilitzar programes i 
aplicacions de creació de 
dibuix i edició d’imatge fixa, 
so i imatge en moviment. 

Aplicar les eines 
bàsiques de 
programes de dibuix, 
de manera pautada, 
per fer les produccions 
pròpies. 

X X X X A l’aula i als 
espais. 

PORTÀTIL/ 
TORRE:  
*propostes de 
programes: paint, 
pixlr (online) 
- Postal de nadal 
- Creació artística 
d’un dibuix 
representatiu del 
projecte. 
 
IPAD: 
 

El tutor/a i/o mestre 
de l’espai a través 
de l’observació, les 
tasques, etc 

Enregistra arxius de so 
(audacity, Scracth...). 

- X X X A l’aula i als 
espais. 

PORTÀTIL/TORRE: 
Audacity: fer petites 
gravacions. 
-Introduir efectes a 
les gravacions, 
canvi de to, de 
velocitat.. 
-Combinar pistes 
per fer efectes. 
-Retallar arxius de 
so 
 
Scratch:  
-Realitzar efectes de 
so que es 
reprodueixin 
juntament amb el 
programa. 

El tutor/a i/o mestre 
de l’espai a través 
de l’observació, les 
tasques, pla de 
treball, etc 



 

 
 

  Enregistrar vídeos 
(Moviemaker...) 

     CÀMERA: 
Fer gravacions amb 
els diferents suports. 
 
PORTÀTIL/ 
TORRE:  
- Editar les 
gravacions amb el 
moviemaker: 
- Posar títols, 
transicions, crèdits. 
Posar música a les 
produccions. 

El tutor/ra i/o mestre 
de l’espai a través 
de l’observació, les 
tasques, pla de 
treball, etc. 
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Cercar, contrastar i 
seleccionar informació 
digital tot considerant 
diverses fonts i entorns 
digitals. 

Identificar i seleccionar 
la informació rellevant i 
fiable de les cerques 
realitzades. 

- X X X A l’aula. PORTÀTIL/ 
TORRE:  
- Aprendre a fer 
servir fonts fiables 
en la recerca 
d’informació: per 
exemple DIEC, 
RAE. 
- Aprendre a 
contrastar la 
informació 
obtinguda  

Observació de les 
tasques que 
realitzen dins els 
projectes. 

Organitzar i emprar els 
propis entorns personals 
digitals de treball i 
d’aprenentatge. 

Utilitzar el Symbaloo. X X X X A l’aula i als 
espais. 

PORTÀTIL/ 
TORRE:  
Crear un symbaloo 
propi de cada cicle 
amb els enllaços del 
seu interès. 

El tutor/ra i/o 
mestre de l’espai a 
través de 
l’observació, les 
tasques, pla de 
treball, etc. 

Construir nou coneixement 
personal mitjançant 
estratègies de tractament 
de la informació amb el 
suport d’aplicacions digitals 

Utilitzar aplicacions i/o 
programes dels 
diferents dispositius de 
l’aula. 

- - X X A l’aula. PORTÀTIL/ 
TORRE: 
- Activitats Jclic de 
diferents àrees. 
- Elaboració de 
documents amb 
editor de textos. 

Observació de les 
tasques que 
realitzen dins els 
projectes. 
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Realitzar comunicacions 
interpersonals virtuals i 
publicacions digitals. 

Respectar les normes 
bàsiques en l’ús de les 
eines de comunicació, 
tenint com a model el 
professorat. 

X X X X A l’aula. PORTÀTIL/ 
TORRE:  
- Escriure articles a 
la web. 

 
IPAD:  
Edmodo i 
videoconferències. 

 
CÀMERA: 
Fotos i vídeos per 
penjar a la web. 

Observació de les 
tasques que 
realitzen dins els 
projectes. 

Realitzar activitats en grup 
utilitzant eines i entorns 
virtuals de treball 
col·laboratiu. 

Utilitza les opcions 
més senzilles de cada 
aplicació. 

X X X X A l’aula i als 
espais. 

PORTÀTIL/ 
TORRE:  
Edmodo, Lego 
Education. 
 
IPAD/CÀMERA:  
Realització d’un 
stopmotion en grup. 

El tutor/a i/o mestre 
de l’espai a través 
de l’observació, les 
tasques, etc. 
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Desenvolupar hàbits d’ús 
saludable de la tecnologia. 

Respecta les normes 
bàsiques de 
comportament i 
participació en l’ús 
d’eines de treball 
col·laboratiu. 

X X X X A l’aula i als 
espais. 

PORTÀTIL/ 
TORRE:  
IPAD:  
CÀMERA: 

El tutor/a i/o mestre 
de l’espai a través 
de l’observació. 

 

 

 

 
 EI CI CM CS 

DISPOSITIUS Portàtil, torre, altaveus, 
pantalla, ratolí, càmera de 
fotos, impressora- 
fotocopiadora, ipad 

Portàtil, torre, altaveus, 
auriculars, pantalla, ratolí, 
càmera de fotos, 
impressora-fotocopiadora, 
ipad, projector, memòria 
externa 

Ipad, memòria externa, 
càmera de fotos, 
impressora-fotocopiadora, 
carpetes 

Ipad, memòria externa, 
càmera de fotos, 
impressora-fotocopiadora, 
carpetes 

PROGRAMARI Jclic, audacity, tuxpaint, 
VCL, processador de text 
Open office, navegador 
Google Chrome, 

Jclic, audacity, tuxpaint, 
VCL, processador de text 
Open office, navegador 
Google Chrome, Beebot 

audacity, VCL, prezi, 
processador de text Open 
office, navegador Google 
Chrome, Scratch 

audacity, VCL, prezi, 
processador de text Open 
office, navegador Google 
Chrome, Scratch, 

APLICACIONS Web escola 
Aplicacions Ipad 

Web escola 
Aplicacions Ipad 

Web escola 
Edmodo 
Aplicacions Ipad: ... 

Web escola 
Edmodo 
Kahoot 
Aplicacions Ipad: ... 



 

 

RECURSOS TAC 
 
 

RECURS ACTIVITATS TUTORIAL USUARI I CONTRASENYA 

POWER POINT Presentacio 

ns 

http://www.youtube.com/watch?v=P6dD8Hdb11Y&NR=1&feature=fvwp _ 

PREZI Presentacio 

ns 

http://youtu.be/48A6PwOEYUA _ 

MOVIEMAKER Crear 

videos amb 

imatges i 

audio de 

fons 

https://www.youtube.com/watch?v=YXEksrnUDzU _ 

SCRATCH Programaci 

ó i robòti ca 

https://youtu.be/5x3Hf0wjkcU _ 

BEEBOT Programaci 

ó i robòtica 

https://www.youtube.com/watch?v=kyc-AR9JPXs&t=6s _ 

PADLET Poster 

digital 

https://www.youtube.com/watch?v=PqAqt88FLbs _ 

THINGLINK Poster 

digital/ 

imatge 

interactiva 

https://www.youtube.com/watch?v=perVRVNAPrM _ 

Podomatic 

minicast 

Crear 

podcasts 

http://www.youtube.com/watch?v=ek7btcSYTDw Usuari:        
escolacarmeauguet@gmail.co 

m 
contrassenya: 17001887 

Nuvols de 

paraules wordle 

Recull 

conceptes i 

temes 

https://www.youtube.com/watch?v=LYMjbPdAxl0 _ 

DIPITY (Linia 
del temps) 

Linia del 

temps 

http://www.slideshare.net/AnaBasterra/tutorial-dipity-para-hacer-una-lnea-del-tiempo-6686288 Usuari: escolacarmeauguet 
contrassenya: 

17001887 

Typedrawing Cal·ligrama http://www.slideshare.net/AnaBasterra/tutorial-dipity-para-hacer-una-lnea-del-tiempo-6686288 _ 

http://www.youtube.com/watch?v=P6dD8Hdb11Y&amp;NR=1&amp;feature=fvwp
https://prezi.com/?gclid=CMTRjZXm8dQCFUO3GwodrOME0A
http://youtu.be/48A6PwOEYUA
https://www.youtube.com/watch?v=YXEksrnUDzU
https://youtu.be/5x3Hf0wjkcU
https://www.youtube.com/watch?v=kyc-AR9JPXs&amp;t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=PqAqt88FLbs
https://www.youtube.com/watch?v=perVRVNAPrM
https://www.podomatic.com/
https://www.podomatic.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ek7btcSYTDw
mailto:escolacarmeauguet@gmail.com
mailto:escolacarmeauguet@gmail.com
http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/
https://www.youtube.com/watch?v=LYMjbPdAxl0
http://www.dipity.com/
http://www.dipity.com/
http://www.slideshare.net/AnaBasterra/tutorial-dipity-para-hacer-una-lnea-del-tiempo-6686288
http://www.dipity.com/
http://www.slideshare.net/AnaBasterra/tutorial-dipity-para-hacer-una-lnea-del-tiempo-6686288


 

 
Resizer Editar una 

imatge o 
fotografia 

https://www.youtube.com/watch?v=pxYlPFlTfmI _ 

GIMP Editor 

d’imatges 

https://www.youtube.com/watch?v=NcVA U8yNA _ 

FLICKR Buscar 

fotos, 

compartir 

https://www.youtube.com/watch?v=puP2VVVqC1k _ 

TUXPAINT Fer un 
dibuix 

https://www.youtube.com/watch?v=O6hKk-0dzKA&list=PL4895DA72B06A794C _ 

KIDPIX Dibuixar i 
crear sons 

https://www.youtube.com/watch?v=bJnelIxC6gM&list=PL3exJgayVlCYCHQOzTYQSuiGjufro9oz 
S 

_ 

AUDACITY  https://www.youtube.com/watch?v=QO72r3Z0d9Q _ 

PIXTON Crear 
històries 

https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI Usuari: carme auguet 
constrassenya: carmeauguet 

NOTEFLIGHT Crear 
partitures 

https://www.youtube.com/watch?v=diOP30to65M Usuari: b7001887@xtec.cat 
contrassenya: carmeauguet 

EDMODO Plataforma 
social 
d’aprenenta 
tge 

https://www.youtube.com/watch?v=NT9JILw0HCs _ 

PROPROFS 
FLASHCARDS 

Crear 
flashcards 
online 

https://www.youtube.com/watch?v=8tq39C5yvSg _ 

EDUCAPLAY Crear 
material: 
sopa de 
lletres / 
encreuats, 
etc 

https://www.youtube.com/watch?v=8jlafRsM5MM usuari:         
escolacarmeauguet@gmail.co 

m 
contrassenya: 17001887 

https://www.youtube.com/watch?v=pxYlPFlTfmI
https://www.youtube.com/watch?v=NcVA__U8yNA
http://www.flickr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=puP2VVVqC1k
https://www.youtube.com/watch?v=O6hKk-0dzKA&amp;list=PL4895DA72B06A794C
https://www.youtube.com/watch?v=bJnelIxC6gM&amp;list=PL3exJgayVlCYCHQOzTYQSuiGjufro9ozS
https://www.youtube.com/watch?v=bJnelIxC6gM&amp;list=PL3exJgayVlCYCHQOzTYQSuiGjufro9ozS
https://www.youtube.com/watch?v=QO72r3Z0d9Q
http://www.pixton.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
http://www.noteflight.com/
https://www.youtube.com/watch?v=diOP30to65M
mailto:b7001887@xtec.cat
https://www.edmodo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NT9JILw0HCs
https://www.proprofs.com/flashcards/
https://www.proprofs.com/flashcards/
https://www.youtube.com/watch?v=8tq39C5yvSg
https://www.educaplay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8jlafRsM5MM
mailto:escolacarmeauguet@gmail.com
mailto:escolacarmeauguet@gmail.com


 

 

5. AVALUACIÓ DEL PLA 

 
La coordinadora TAC es reunirà dues vegades al curs amb l’equip directiu per tal d’avaluar 

l’assoliment dels objectius proposats per l’any en curs. Amb els resultats de l’avaluació 

d’aquests objectius, es corregiran les actuacions previstes, si escau. 

 
Anualment, a final de curs, la Comissió TAC rendirà comptes sobre el pla TAC davant l’Equip 

Directiu en la memòria del grup de treball. 

 
Amb aquests resultats d’avaluació del Pla TAC es formularà la revisió del pla, s’exposaran els 

objectius assolits i es planificaran les propostes d’actuació i els nous objectius a assolir. 



 

 
 

 

6. ANNEXOS 

 
 

Acollida digital del professorat 

 
1. Presentació: 

 
Membres que formen part de l’àrea TAC a l’escola: 

• Coordinador/a informàtica: Sara Guitart 

• Tècnic de manteniment: Lluís 

Tasques dels membres: 

• Coordinador/a informàtica i audiovisual: 

- Mostrar tots els recursos informàtics i d’audiovisuals de què disposa el centre. 

- Informar i resoldre (dins les nostres possibilitats) les incidències del maquinari. 

- Préstec de material. 

- Coordinar-se amb el tècnic de manteniment. 

- Vetllar perquè tot el maquinari estigui a punt d’ús. 

- Elaboració conjunta amb l’equip directiu i claustre del Pla TAC 

- Donar a conèixer les informacions del SDTAC i altres xerrades d’interès. 

- Mantenir i coordinar l'actualització i aportacions per a la web del centre 

- Vetllar per l’actualització i ús didàctic dels iPads. 

 

• Tècnic de Manteniment: 

- Coordinar-se amb el coordinador/a informàtic/a 

- Resoldre les incidències del maquinari. 

- Actualitzar el programari 



 

2. La nostra Xarxa: 

 
Unitats de xarxa i funcionament: 

 

P:\ Unitat de xarxa on s’hi troba la carpeta MESTRES que conté les diferents subcarpetes 

(cicles, especialitats, fotos...), i també hi ha una carpeta de recursos compartits d’infantil i 

primària. 

T:\ Unitat de xarxa on l'alumnat pot desar els seus treballs. D'aquesta unitat, el servidor, fa 

una còpia de seguretat dos dies a la setmana. Quan trobem alguna carpeta desapareguda 

hem d’informar el/la coordinador/a d’informàtica el més aviat possible. 

Z:\ Unitat de xarxa on s’hi troba la carpeta DIRECCIÓ que conté les diferents subcarpetes de 

gestió. 

X:\ Unitat de xarxa on s’emmagatzemen les fotos i/o vídeos organitzats per carpetes. 
 
 

Sessions de treball: 
 

Quan engeguem un ordinador ho podem fer de dues maneres: 
 

PROF (accés únicament a mestres): la contrasenya és: prof. Si entrem per aquest usuari 

tindrem accés a la xarxa P:\ (on hi guardarem els documents relacionats del nostre treball de 

classe i/o escola) i a la xarxa X:\ 

Hem de recordar de tancar la sessió quan acabem de treballar. 
 

ARGO (accés dels alumnat). De contrasenya no s’hi ha de posar res. Els treballs dels/de les 

alumnes cal guardar-los a la T:\ a la carpeta ALUMNAT. 

SUPER (accés pels tècnics informàtics i equip directiu): es pot accedir a totes les unitats. 

 
 

IMPORTANT: No guardeu res a la C:\ ho perdreu quan tanqueu l’ordinador (els ordinadors 

estan congelats). 

 

 

3. La web del centre: 

 
Pàgina web del centre: www.escolacarmeauguet.cat 

Es pot consultar el tutorial de la web a la P:\ ESPECIALITATS\ TAC\ MINIGUIES 

La publicació d’articles, novetats, notícies... a la web anirà a càrrec de tots els membres del 

claustre sota la supervisió de la comissió TAC. 

La gestió de la web i el disseny de la imatge corporativa seran responsabilitat de 

l’administrador. 

Cada mestre, amb l’ajuda dels alumnes sempre que sigui possible, penjarà els seus propis 

articles tenint en compte l’adequació i el format del contingut. 

http://www.escolacarmeauguet.cat/


 

 

4. Drive: 

 
El drive de l’escola és un espai online que ens ajuda amb les tasques d’organització i 

comunicació amb el claustre. És una forma ràpida i útil de fer arribar la informació a tot el 

personal del centre. 

S’hi poden consultar els fulls informatius d'organització setmanals, documents de centre, 

actes de claustre, models de documents, informació de l’alumnat... 

 
 

5. Imatge gràfica del centre: 

 
És molt important la imatge documental del centre tant interna com externa. Per això el centre 

disposa de: 

 

 Plantilles de documents Word (document intern, document oficial, examen, 

programació...) que estan instal·lades a tots els ordinadors del centre i que es poden 

descarregar per utilitzar la pantalla. 

 El logotip del centre (que cal utilitzar en tota la documentació interna) i el del 

Departament d’Ensenyament (que cal utilitzar en la documentació externa) es troben i 

es poden trobar a la P. 

 

6. Fotografies i vídeos: 

 Es guarden a la X/. 

 El responsable de penjar i seleccionar les fotos són el tutor, especialista o professorat 

responsable de l’activitat. Per activitats generals d’escola és la comissió encarregada. 

 Un esdeveniment... una sola carpeta. 

 Nomenclatura fitxers i carpetes: Nom carpeta: any_mes_dia_esdeveniment. Exemple: 

2013_ 04_ 23_ Sant Jordi 

 Resolució màxima 1200 x 900 per minimitzar l’espai ocupat. 

 Programari per canvis de mida (VSO Resizer) Es pot consultar el tutorial a la 

P:\ESPECIALITATS\TAC\MINIGUIES 

 Esborrar les fotos de la tarja de la càmera una vegada descarregades les fotos. 



 

 

NORMATIVA PER GUARDAR FOTOS a la carpeta de la X:\Fotos 

Responsable Motiu Qualitat 
Quantitat recomanada 

per carpeta 

 
 
 
 
 
 
 

 
Qui realitza l’activitat 

 
 

 
Excursions comunes i 

festes d’escola 

 
Per a poder projectar 

 
1024x768 

 
50 

 
Per a treball a l’aula 

 
640x480 

 
20 

 
 
 

Sortides, activitats de 
cicle i grup. Espais i 

projectes 

 
Per a poder projectar 

 
1024x768 

 
20 

 
Per a treballar d’aula 

 
640x480 

 
a la T 

 
 

 

7. Presència del centre a la Xarxa: 

 
Alerta: drets d’imatge de l’alumnat. Protocol que contempli els permisos d’imatge i la seva 

utilització en els espais que el centre disposa a la xarxa. 

Blocs d’aula, vídeos a YouTube, col·leccions de fotos, webs de matèria... que facin referència 

al centre a al seu alumnat: 

 Cal enllaçar-los sempre a través de la web del centre (apartats departament, matèria, 

sortides, notícies...) 

 S’han d’utilitzar els entorns adequats (XTEC Blocs, canal de You Tube del centre, 

Google Photos amb usuari de l’escola..) 

 En cada cas caldrà consultar al responsable del centre per tal d’obtenir l’usuari i 

contrasenya que ens cal per gestionar-ho (que ha de quedar en propietat al centre). 

 El centre ha de decidir i regular sobre la possibilitat que l’alumnat pugui o no penjar 

imatges, documents, vídeos a la xarxa que impliquin un col·lectiu del centre. 

 
 
 

8. Còpies de seguretat 

 
• Responsable: coordinador/a 

• Periodicitat: cada dia a les 19 hores de la tarda. 

• De quines unitats es fa còpies de seguretat: P, T, X i Z. 

• Què cal fer si he perdut un document o vull recuperar una versió antiga? Ho 

demanem el coordinar/a d’informàtica. 



 

9. La meva Xtec 
 

 
Correu 

• Corporatiu de la XTEC: necessitat de la seva utilització i consulta periòdica. 

Utilització del Drive 

• Compartir documents 

• Elaborar documents de forma compartida 

• Crear formularis (pel professorat i l’alumnat) 

Contactes 

• Importació de grups de professorat (departament, equip docent, equip directiu...) 

 
 

 

10. Programació de la competència digital 

 
La competència digital del professorat està recollida en el següent document: 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/platac/documents/Doc_aplic_t3.pdf 

 

La seqüència de l’àmbit digital digital de l’alumnat es pot trobar a: 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/com 

petencies-basiques/primaria/prim-ambit-digital.pdf 

 
 

 

11. Programari 

• Sistema operatiu: Windows 

• Ofimàtica: Libreoffice / Drive... 

• Potenciem, en la mesura que sigui possible, el treball amb programari lliure 

• Evitem la utilització sense llicència de programari propietari 

• Quan al centre utilitzem programari amb llicència/donar alternatives a l’alumnat 

 
 

 

12. Aules 

El professorat disposa d’ordinadors per al treball personal a la sala de mestres i els de l’aula 

quan no hi ha alumnat. 

 

A cada aula/tutoria hi ha un ordinador de sobretaula i quatre portàtils disponibles per qualsevol 

treball dins o fora de l’aula i un Ipad i a les aules especialistes un ordinador sobretaula i un 

portàtil o un ipad. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/platac/documents/Doc_aplic_t3.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-ambit-digital.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-ambit-digital.pdf


 

Els canons de projecció són a l’aula de quart i a la biblioteca. També hi ha un projector portàtil. 

La pissarra digital interactiva es troba dins aula de cinquè. 

 
 

13. Impressió 

 
El centre disposa tres impressores, dues a la planta de baix i l’altre a la planta de dalt: 

 
 Fotocopiadora en xarxa (gestió d’usuaris i contrasenya). 

 La fotocopiadora també funciona com a escàner (enviament de pdf a través de 

correu electrònic o desant a una carpeta de la xarxa) 

 Impressora des de tots els ordinadors. 

 Protocol d’impressió: és recomana que els documents de l’escola es consultin a 

través de la xarxa o els impresos del despatx i/o sala de mestres. 

 Una tercera impresora en b/n al despatx per a ús de la gestió. 

 

 
14. Criteris d’us dels discs durs extraïbles: 

 
 Cal netejar els pendrives de manera regular a casa i a l’escola. 

 És important tenir un antivirus potent a casa. 

 Si es detecta algun fitxer infectat cal aviar a la coordinadora d’informàtica. 

 Sempre que es pugui és millor enviar els documents per e-mail o Drive. 

 
 
 

15. Normes bàsiques 
 

 Després d'utilitzar algun equipament informàtic caldrà deixar-lo ben endreçat al lloc 

que li pertoca. 

 Durant el dia no es tanquen els ordinadors, però si els programes utilitzats. 

 Qui utilitza els ordinadors al final del dia els tanca. 

 Els ordinadors d’aula (torra i portàtil) els recull i controla el tutor/a d’aula amb els 

experts TIC. 

 

16. Incidències TIC: 

Quan es tenen problemes amb els ordinadors cal apuntar-ho al formulari del Drive. En 

aquest moment la coordinadora d’informàtica ja ho veurà, i farà l'actuació que sigui necessari. 

 
 

17. Web tutorial: 

Petita guia per poder penjar notícies, activitats, events a la pàgina web de l’escola. 

Es pot consultar al Drive /TAC tutoria web i tutorial Google Photos. 



 

 

MAPES DE L’ESCOLA PROJECTE HEURE 
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. DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de P3 

X 2 auriculars Comprar dos auriculars 

X 1 bifurcador jack stereo Comprar un bifurcador 

més 

X 1 càmera rosa sony  

X 1 cable per carregar la bateria i 

descarregar fotos 

 

X 1 Funda vermella  

X 1 Altaveus petits  

X 1 iPad  

X 1 cable per carregar l’iPad  

X 1 lector CD amb USB  

X 1 portàtil Compac, carregador i 

ratolí. 

 

X 1 altaveus petits Genius  

  Ordinador Torra  

 
 
 
 
 
 
 

 
Aula de P4 

X 3 auriculars Comprar un auriculars 

X 1 bifurcador jack stereo Comprar un bifurcardo 

 1 càmera  

 1 cable per carregar la bateria i 

per descarregar fotos 

 

 1 Funda per la càmera  

 1 Altaveus petits  

X 1 iPad  

  cable per carregar l’iPad Falta la peça x endollar 

X 1 lector CD amb USB  



 

 X 1 Portàtil Compac, carregador, 

ratolí. 

 

  Ordinador torra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aula de P5 

X 3 auriculars Comprar uns auriculars 

X 1 bifurcador jack stereo Comprar un bifurcador 

X 1 càmera lila sony  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

X 1 funda vermella  

X 1 iPad  

X 1 cable per carregar l’iPad  

X 1 lector CD amb USB  

X 1 Portàtil Compaq, carregador, 

ratolí. 

 

X 1 Portàtil Toshiba, carregador, 

ratolí 

 

  Ordinador torra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de 1r 

X 3 auriculars 1 bons i hauríem de 

comprar 5 bons ja que són 

massa senzills. Més dos 

per torra. 

X 3 bifurcador jack stereo Comprar un bifurcador 

X 1 càmera de fotos  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

 1 funda per la càmera  

X 1 iPad  

X 1 cable per carregar l’iPad  

- - lector CD amb USB Només a infantil 

X 3 Portàtil Compaq, carregador i 

ratolí 

 

X 1 Ordinador torra  



 

 X 1 Altaveus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aula de 2n 

X 3 auriculars 2 de bons i un vell que 

s’auria de comprar bo. 

Comprar 5 més. 

X 2 bifurcador jack stereo Comprar dos més 

X 1 càmera taronja  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

 1 funda per la càmera  

X 1 iPad  

X 1 cable per carregar l’iPad  

- - lector CD amb USB Només a infantil 

X 1 Portàtil Lenovo, carregador, 

ratolí i cadenat 

 

X 2 Portàtil Compaq, carregador i 

ratolí 

 

X 1 Ordinador Torra  

X 1 Altaveus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de 3r 

X 4 auriculars Tenen dos de bons i un de 

vell. Cal comprar 6 de bons 

X 3 bifurcador jack stereo Comprar un bifurcador 

X 1 càmera de fotos taronja  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

X 1 funda per la càmera  

X 1 iPad  

X 1 cable per carregar l’iPad  

- - lector CD amb USB Només a infantil 

X 1 Portàtil Lenovo, carregador, 

ratolí i cadenat 

Falta la clau 

X 2 Portàtil Acer, carregador i ratolí  



 

 X 1 Ordindor Torra  

X 1 Altaveus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de 4t 

X 3 auriculars Té dos de bons, comprar 6. 

X 1 bifurcador jack stereo Comprar3 

X 1 càmera sony rosa  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

X 1 funda blava  

X 1 iPad  

X 1 cable per carregar l’iPad  

- - lector CD amb USB Només a infantil 

X 1 Portàtil Lenovo, carregador, 

ratolí i cadenat 

 

X 2 Portàtil Acer, carregador i ratolí  

X 1 Altaveus  

 X 1 Ordinador Torra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aula de 5è 

X 1 auriculars 1 de bons,comprar 7 

auriculars 

X 1 bifurcador jack stereo Comprar 3 

X 1 càmera platejada  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

X 1 funda per la càmera  

X 1 iPad  

X 1 cable per carregar l’iPad  

- - lector CD amb USB Només a infantil 

X 2 Portàtil Acer, carregador i ratolí  

X 1 Portàtil Compac, carregador i 

ratolí 

 

X 1 Altaveus  



 

 X 1 Ordinador torra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aula de 6è 

X 2 auriculars Només 1 i no funcionen 

X 2 bifurcador jack stereo Només 1 

X 1 càmera platejada  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

 1 funda per la càmera  

X 1 iPad  

X 1 cable per carregar l’iPad  

- - lector CD amb USB Només a infantil 

X 1 Portàtil Lenovo, carregador, 

ratolí i cadenat 

 

X 2 Portàtil Acer, carregador i ratolí  

X 1 Portàtil Toshiba, carregador i 

ratolí 

 

X 1 Altaveus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula d’anglès 

X 2 auriculars  

X 1 bifurcador jack stereo  

X 1 càmera rosa sony  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

X 1 funda vella  

- - iPad Només a primària 

- - cable per carregar l’iPad Només a primària 

- - lector CD amb USB Només a infantil 

- - Portàtil Lenovo, carregador, 

ratolí i cadenat 

Només a primària 

X 1 Portàtil Hp, carregador i ratolí  

X 1 Ordinador torre  



 

 - - Portàtil Compaq, carregador i 

ratolí 

Només a primària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educació física 

- - Auriculars  

- - bifurcador jack stereo  

X 1 càmera rosa sony  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

X 1 funda vella  

- - iPad Només a primària 

- - cable per carregar l’iPad Només a primària 

- - lector CD amb USB Només a infantil 

- - Portàtil Lenovo, carregador, 

ratolí i cadenat 

Només a primària 

- - Portàtil, carregador i ratolí Només a primària 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espai de 

construccions 

- - auriculars  

- - bifurcador jack stereo  

X 1 càmera gris sony  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

X 1 funda vermella  

- - iPad Només a primària 

- - cable per carregar l’iPad Només a primària 

- - lector CD amb USB Només a infantil 

- - Portàtil Lenovo, carregador, 

ratolí i cadenat 

Només a primària 

- - Portàtil, carregador i ratolí Només a primària 

 

 
Espai 

d’experimentació 

- - auriculars  

- - bifurcador jack stereo  

- - càmera rosa sony  

- - cable per carregar la bateria  



 

 - - cable per descarregar fotos  

- - funda vella  

- - iPad Només a primària 

- - cable per carregar l’iPad Només a primària 

- - lector CD amb USB Només a infantil 

- - Portàtil Lenovo, carregador, 

ratolí i cadenat 

Només a primària 

- - Portàtil, carregador i ratolí Només a primària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espai artístic 

X 8 auriculars En mal estat cal revisar 

X 3 bifurcador jack stereo  

X 1 càmera rosa sony  

X 1 cable per carregar la bateria  

X 1 cable per descarregar fotos  

X 1 funda vella  

X 1 iPad iPad vell 

X 1 cable per carregar l’iPad  

- 1 lector CD amb USB Només a infantil 

- 1 Portàtil Lenovo, carregador, 

ratolí i cadenat 

Només a primària 

- - Portàtil Compaq, carregador i 

ratolí 

Només a primària 

 


