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PLA TAC. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 43007129
Nom: Julio Antonio
Titularitat: Públic
Adreça: c. Comarques Catalanes, 103
Telèfon: 977400121
Adreça Electrònica: e3007129@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

L'Institut Julio Antonio és un centre públic d'Educació Secundària, on 
s'imparteixen classes d' ESO, Batxillerat, Formació Professional i Programes 
de Formació i Inserció que pertany al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.El Pla TAC del centre preten desenvolupar i 
concretar la implantació de la tecnologia a l'Institut de Julio Antonio, d'acord 
amb el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció.Un dels 
principals objectius del nostre centre és fer servir les noves tecnologies per a
millorar els processos d'aprenentatge de l'alumnat i millorar la gestió 
acadèmica i documental.Els nostre alumnat, tal i com determina la Llei 
d'Educació aprovada pel Parlament de Catalunya de les Tecnologies de 
l'aprenentatge i la Comunicació (TAC), ha d'aconseguir tres objectius: 
Competència digital: Conjunt de coneixements, destreses, capacitats i 
habilitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb 
eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals. Inclusió 
digital: Té com a objectiu garantir la igualtat de tot l'alumnat posant 
especialment l'èmfasi en els avantatges o inconvenients que poden venir de 
la mà de la tecnologia. Maduresa tecnològica: Grau d'implantació de les 
tecnologies en els processos d' aprenentatge de l'alumnat.
 

2- DIAGNOSI- RESULTATS

Infraestructures i serveis digitals

Punts molt forts

01. Tots els espais de treball del centre, molt especialment les aules,
disposen de connectivitat a la xarxa del centre i a Internet

02. L'accés a internet té un cabal suficient per atendre les activitats
educatives quotidianes que es realitzen al centre
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02. Les aules ordinàries disposen d'un sistema de projecció amb un
ordinador connectat a Internet i, en els casos que pertoqui, un conjunt
d'ordinadors disposats en un racó de l'aula

03. Els ordinadors estan disponibles als diferents espais d'aprenentatge
del centre

04. Els espais d'aprenentatge d'ús comú disposen de sistema de projecció
interactiva

04. Les aules informàtiques i aules especialitzades estan operatives i en
adequat estat de funcionament

14. El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA)

16. El centre disposa d'una política de filtratge de continguts

19. Els entorns virtuals d'aprenentatge i la resta d'espais digitals que
utilitza l'alumnat al centre són segurs pel que fa a la protecció de dades
personals i política de contrasenyes

20. Tot l'equipament està protegit contra els virus

22. El centre realitza i disposa de còpia de seguretat de les dades
rellevants

Punts forts

01. El centre vetlla perquè les instal.lacions i equipaments funcionin
correctament d'acord amb els estàndards de referència

03. El centre disposa de web

09. El centre vetlla per disposar tots els ajuts tècnics que li calen per a
l'alumnat amb discapacitat que les utilitza amb normalitat en tots els
escenaris

13. El centre disposa d'un assessorament intern o extern suficient a l'hora
de triar infraestructures i serveis digitals

17. El centre ha establert un protocol per a la resolució d'incidències
tècniques

21. El centre coneix i utilitza adequadement les aplicacions informàtiques
de gestió del Departament d'Ensenyament

Punts febles
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02. El centre té coneixement de l'equipament tecnològic d'ús públic
disponible al municipi o al barri (connectivitat, ordinador i/o d'altres
dispositius equivalents en espais d'ús públic)

04. El centre disposa d'intranet

08. El centre disposa i utilitza perifèrics especialitzats per al treball en
àmbits curriculars diversos (exemple: microscopis, teclats musicals)

10. El centre té un pla amb prioritats per a la renovació de l'equipament
TAC

11. Existeix un inventari actualitzat de les infraestructures digitals

12. Existeix un inventari actualitzat del programari i els serveis digitals
disponibles al centre (per ex. blocs, wikis, correu electrònic, etc)

15. El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge amb orientacions
específiques per a un ús correcte per part del professorat i l'alumnat

Punts molt febles

01. El centre té coneixement de l'equipament tecnològic de l'alumnat a la
llar (connectivitat, ordinador i/o d'altres dispositius equivalents)

03. Les aules amb un model de connectivitat 1:1 permeten connectivitat a
tots els estudiants de l'aula simultàniament

05. Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles
s'adapten a les necessitats de l'alumnat

06. Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles
s'adapten a les necessitats del professorat i l'activitat curricular

07. El centre té definides les característiques tècniques i de programari de
l'equipament personal de l'alumnat, en cas que l'alumnat utilitzi
equipament propi, molt especialment quan el model sigui 1:1

18. Existeix un protocol de centre conegut pel professorat pel que fa a la
selecció i ús de serveis digitals (blocs, correu electrònic...)

23. El centre completa anualment el qüestionari que envia el Departament
per a l'estadística de la Societat de la Informació en els centres educatius
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3- OBJECTIUS

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

 022. Mantenir actualitzada el web del centre
 
 025. Fer pública la producció digital de la comunitat 
educativa: blogs, pàgines personals
 

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

 051. Establir mecanismes de control del 
funcionament dels recursos del centre i de 
comunicació d'incidències
 
 052. Mantenir actualitzat l'inventari de recursos del 
centre
 
 053. Recollir les noves necessitats de recursos i 
valorar-ne la seva viabilitat
 

100. 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 

 101. Posar a l'abast del professorat recursos TAC 
per a la seva pràctica docent
 
 102. Definir, adaptar i gestionar l'EVA del centre
 

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

 111. Detectar les necessitats formatives del 
professorat respecte les TAC i proposar el cursos de 
formació necessaris
 

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Pla TAC

Temes

1 - Estratègia, lideratge i gestió
2 - Usos curriculars
3 - Competència digital docent i desenvolupament professional
4 - Seguiment, avaluació i millora
5 - Infraestructures i serveis digitals

Estratègia, lideratge i gestió

Actuacions
Entorn  010. Definir quins canals digitals utilitza el centre per 

comunicar-se amb la comunitat educativa i qui és la persona o 
persones responsables de gestionar-los
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Centre  010. Realizar una diagnosi de les TAC al centre en tots els 
seus vessants (infraestructures i equipaments, didàctico-
pedagògics i organitzatius) per tal de tenir indicacions clares 
dels punts forts i febles
 
 090. Recollir la formació TAC de tot el professorat del centre 
 
 101. Realitzar un traspàs del document del Pla TAC del centre 
al nou professorat
 

Aula  010. Definir un protocol d'acolliment del professorat que 
s'incorpora de nou al centre que reculli el traspàs de les 
actuacions TAC
 
 011. Crear un sistema de "tutoria TAC" entre el professorat per 
tal que es produeixi un acompanyament tecnico-metodològic en 
l'ús de les TAC a l'aula per al professorat que ho necessiti
 
 013. Establir un protocol àgil de comunicació d'incidències 
tècniques
 

Usos curriculars

Actuacions
Entorn  20. Incentivar l'ús de les diferents plataformes del centre per 

part de la comunitat educativa
 

Aula  11. Proporcionar formació i assessorament al professorat 
respecte a la creació i tria d'activitats TAC diverses adients a les
seves àrees i nivells impartits
 
 70. Proporcionar formació i assessorament al professorat 
respecte de l'ús dels sistemes de projecció, ja siguin interactius 
(PDI) o no, i la creació i tria d'activitats relacionades
 
 80. Assegurar l'accés de la comunitat educativa a l'EVA del 
centre
 
 90. Utilitzar l'EVA del centre com a eix de la realització 
d'activitats de l'alumnat i de treball col.laboratiu
 
 91. Utilitzar l'EVA del centre com a eina d'interacció entre 
l'alumnat i el professorat en el procés 
d'ensenyament/aprenentatge
 

Competència digital docent i desenvolupament professional
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Actuacions
Centre  010. Promoure la formació del professorat del centre en la 

creació i ús d'activitats TAC per aplicar-les a la seva tasca 
docent
 

Seguiment, avaluació i millora

Actuacions
Centre  010. Definir anualment un pla d'acció a partir de les línies 

prioritàries de millora previstes al Pla TAC i avaluar-lo en 
finalitzar el curs
 
 070. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari de les 
infraestructures digitals
 
 071. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari del programari i 
serveis digitals del centre
 
 100. Informar el professorat del centre de l'existència de 
l'aplicació Pla TAC de centre i facilitar l'accés a la darrera versió 
del Pla TAC
 

Infraestructures i serveis digitals

Actuacions
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Centre  060. Recollir les necessitats de programari, serveis o 
aplicacions dels professorat
 
 061. Valorar les necessitats recollides respecte de programari, 
serveis o aplicacions del professorat i prioritzar-les en funció de 
les possibilitats del centre
 
 100. Planificar la renovació de l'equipament TAC en funció de 
les necessitats i de les possibilitats del centre mitjancant el 
servei de suport al lloc de treball i el "Catàleg d'equipaments i 
serveis TIC"
 
 110. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari de les 
infraestructures digitals
 
 120. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari del programari i 
serveis digitals del centre
 
 150. Donar a conèixer al professorat les caacterístiques i 
documentació de l' entorn virtual d'aprenentatge (EVA) 
 
 151. Assessorar i acompanyar al professorat en l'ús correcte de
l'EVA del centre
 
 180. Establir un protocol de selecció i ús dels serveis digitals 
per part de la comissió TAC
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Estratègia, lideratge i 
gestió

 010. Definir quins canals digitals 
utilitza el centre per comunicar-se 
amb la comunitat educativa i qui és 
la persona o persones responsables
de gestionar-los
 

La comissió TAC i 
amb el vist i plau 
de la direcció del 
centre, definirà les 
persones 
responsables dels 
següents canals de
comunicació: 
Pàgina web 
Youtube Instagram 
Facebook Correu 
electrònic Telegram

Coordinadora TAC Del 02/04/2019 al 09/04/2019 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 010. Definir un protocol d'acolliment
del professorat que s'incorpora de 
nou al centre que reculli el traspàs 
de les actuacions TAC
 

A l'inici del curs 
escolar es lliurarà 
al professorat nou 
un document 
d'acollida on també
hi constaran les 
actuacions TAC del
centre.

Comissió TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2020 



          Institut
          Julio Antonio
 

24/01/2020

Pàg. 9

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Estratègia, lideratge i 
gestió

 010. Realizar una diagnosi de les 
TAC al centre en tots els seus 
vessants (infraestructures i 
equipaments, didàctico-pedagògics 
i organitzatius) per tal de tenir 
indicacions clares dels punts forts i 
febles
 

Es realitzaran una 
sèrie d'enquestes 
al professorat per 
tal de poder definir 
els punts forts i 
febles en relació a 
les TAC del centre.

Comissió TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2021 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 011. Crear un sistema de "tutoria 
TAC" entre el professorat per tal 
que es produeixi un 
acompanyament tecnico-
metodològic en l'ús de les TAC a 
l'aula per al professorat que ho 
necessiti
 

Una vegada cada 
trimestre, els 
dimecres a la tarda,
es reservaran per a
realitzar una 
"Tutoria TAC" per 
tot aquell 
professorat que 
necessiti 
acompanyament en
l'ús de les TAC del 
centre. Els cursos 
es penjaran a la 
web i a l'EVA del 
centre.

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2020 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Estratègia, lideratge i 
gestió

 013. Establir un protocol àgil de 
comunicació d'incidències tècniques
 

A principi de curs 
s'informarà al 
professorat del 
protocol a seguir en
cas d'incidències 
tècniques.

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2020 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 090. Recollir la formació TAC de tot
el professorat del centre 
 

Passar un 
formulari.

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 31/10/2019 

 Estratègia, lideratge i 
gestió

 101. Realitzar un traspàs del 
document del Pla TAC del centre al 
nou professorat
 

Pla d'acollida del 
nou professorat.

Equip directiu Del 02/09/2019 al 31/12/2019 

 Usos curriculars  11. Proporcionar formació i 
assessorament al professorat 
respecte a la creació i tria 
d'activitats TAC diverses adients a 
les seves àrees i nivells impartits
 

Comissió TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2020 

 Usos curriculars  20. Incentivar l'ús de les diferents 
plataformes del centre per part de la
comunitat educativa
 

S'oferiran cursos 
per al professorat.

Comissió TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2021 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Usos curriculars  70. Proporcionar formació i 

assessorament al professorat 
respecte de l'ús dels sistemes de 
projecció, ja siguin interactius (PDI) 
o no, i la creació i tria d'activitats 
relacionades
 

Comissió TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2020 

 Usos curriculars  80. Assegurar l'accés de la 
comunitat educativa a l'EVA del 
centre
 

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2020 

 Usos curriculars  90. Utilitzar l'EVA del centre com a 
eix de la realització d'activitats de 
l'alumnat i de treball col.laboratiu
 

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 31/12/2019 

 Usos curriculars  91. Utilitzar l'EVA del centre com a 
eina d'interacció entre l'alumnat i el 
professorat en el procés 
d'ensenyament/aprenentatge
 

Informar al 
professorat a l'inici 
de curs sobre l'EVA
del centre.

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 31/12/2019 

 Competència digital 
docent i 
desenvolupament 
professional

 010. Promoure la formació del 
professorat del centre en la creació i
ús d'activitats TAC per aplicar-les a 
la seva tasca docent
 

Oferir cursos al 
professorat.

Comissió TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2020 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Seguiment, avaluació
i millora

 010. Definir anualment un pla 
d'acció a partir de les línies 
prioritàries de millora previstes al 
Pla TAC i avaluar-lo en finalitzar el 
curs
 

Comissió TAC Del 01/03/2021 al 30/06/2021 

 Seguiment, avaluació
i millora

 070. Realitzar i mantenir actualitzat
l'inventari de les infraestructures 
digitals
 

Aplicatiu de 
l'inventari del 
centre

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2021 

 Seguiment, avaluació
i millora

 071. Realitzar i mantenir actualitzat
l'inventari del programari i serveis 
digitals del centre
 

Aplicatiu per 
l'inventari del 
centre

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2021 

 Seguiment, avaluació
i millora

 100. Informar el professorat del 
centre de l'existència de l'aplicació 
Pla TAC de centre i facilitar l'accés 
a la darrera versió del Pla TAC
 

Pàgina web del 
centre

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/12/2019 

 Infraestructures i 
serveis digitals

 060. Recollir les necessitats de 
programari, serveis o aplicacions 
dels professorat
 

Crear un formulari 
a la pàgina web del
centre.

Comissió TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2021 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Infraestructures i 
serveis digitals

 061. Valorar les necessitats 
recollides respecte de programari, 
serveis o aplicacions del professorat
i prioritzar-les en funció de les 
possibilitats del centre
 

Enviament de 
formularis al 
professorat del 
centre.

Comissió TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2021 

 Infraestructures i 
serveis digitals

 100. Planificar la renovació de 
l'equipament TAC en funció de les 
necessitats i de les possibilitats del 
centre mitjancant el servei de suport
al lloc de treball i el "Catàleg 
d'equipaments i serveis TIC"
 

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2021 

 Infraestructures i 
serveis digitals

 110. Realitzar i mantenir actualitzat
l'inventari de les infraestructures 
digitals
 

Aplicatiu de 
l'inventari

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2021 

 Infraestructures i 
serveis digitals

 120. Realitzar i mantenir actualitzat
l'inventari del programari i serveis 
digitals del centre
 

Aplicatiu de 
l'inventari

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2021 

 Infraestructures i 
serveis digitals

 150. Donar a conèixer al 
professorat les caacterístiques i 
documentació de l' entorn virtual 
d'aprenentatge (EVA) 
 

Sessió informativa 
a l'inici de curs i 
penjar els materials
a la web del centre.

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 31/12/2019 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Infraestructures i 
serveis digitals

 151. Assessorar i acompanyar al 
professorat en l'ús correcte de l'EVA
del centre
 

Oferir sessions 
informatives

Coordinadora TAC Del 02/09/2019 al 30/06/2020 

 Infraestructures i 
serveis digitals

 180. Establir un protocol de 
selecció i ús dels serveis digitals per
part de la comissió TAC
 

Crear un document
pel bon ús de les 
TAC al centre

Coordinadora TAC Del 01/05/2019 al 30/06/2019 
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6- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
 022. Mantenir actualitzada el web 
del centre
 

 022a. Actualització freqüent del web del 
centre 022b. El web del centre 
proporciona la informació necessària del 
centre de forma àgil
 

 025. Fer pública la producció 
digital de la comunitat educativa: 
blogs, pàgines personals
 

 025. La producció digital de la comunitat
educativa és accessible i pública a partir 
del web del centre
 

 051. Establir mecanismes de 
control del funcionament dels 
recursos del centre i de 
comunicació d'incidències
 

 051a. Existència d'un model de recollida 
d'incidències 051b. Gestió ràpida de les 
incidències reportades 051c. Resposta 
ràpida de la resolució de les incidències
 

 052. Mantenir actualitzat l'inventari 
de recursos del centre
 

 052. Revisió anual de l'inventari del 
centre
 

 053. Recollir les noves necessitats 
de recursos i valorar-ne la seva 
viabilitat
 

 053a. Existència d'un model de recollida 
de demanda de nous recursos 053b. 
Existència de criteris clars respecte de la 
incorporació de nous recursos als 
existents en el centre 053c. Avaluació de
la viabilitat de la incorporació dels nous 
recursos demanats
 

 101. Posar a l'abast del 
professorat recursos TAC per a la 
seva pràctica docent
 

 101a. Existència d'un assessor de 
centre per ajudar al professorat en l'ús i 
tria de recursos TAC genèrics o de l'àrea 
101b. Formació en centre sobre recursos
TAC i el seu aprofitament pedagògic 
101c. Recull de pràctiques de referència 
realitzades per professorat del centre 
que serveixin de model a la resta del 
professorat
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6- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
 102. Definir, adaptar i gestionar 
l'EVA del centre
 

 102a. Definició de l'estructura de l'EVA 
de forma consensuada 102b. 
Estructuració de l'EVA adaptable a les 
necessitats del professorat 102c. 
Definició de l'ús i de la tipologia dels 
continguts de l'EVA de forma 
consensuada 102d. Gestió de l'EVA àgil i
ràpida, es solucionen les necessitats en 
un marge de temps curt
 

 111. Detectar les necessitats 
formatives del professorat respecte 
les TAC i proposar el cursos de 
formació necessaris
 

 111a. Recull de les necessitats 
formatives TAC del professorat 111b. 
Proposta de formació TAC del centre 
111c. Recull anual de la formació TAC 
realitzada pel professorat del centre
 


