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0. CONTROL DE CANVIS 

 

Data Versió Què modifica de les versions anteriors? 

02/05/2016 1.0 Versió inicial. No hi ha cap versió anterior. 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

El Pla TAC desenvolupa i concreta la governança de la tecnologia a l’ Institut 

La Serreta de Rubí, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte 

de Direcció. Un dels principals objectius del nostre centre és fer servir les 

Tecnologies de la informació i comunicació  per a millorar els processos 

d’aprenentatge de l’alumnat i millorar la gestió acadèmica i documental. El 

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 bàsics: 

  

○ 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. 
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA VISIÓ TAC DEL CENTRE  

 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples 

recursos per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat, i 

esdevenen un element de motivació, de dinamització, d’innovació i de millora 

en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, és a dir, tecnologies per a 

l’aprenentatge i el coneixement (TAC). Per ajudar al desenvolupament de les 

competències bàsiques establertes en els currículums vigents, en especial de la 

competència comunicativa lingüística i audiovisual i la del tractament de la 

comunicació i competència digital, cal que, seguint els continguts dels 

currículums, les TIC s’utilitzin per organitzar, aplicar, obtenir i presentar la 

informació en diferents formats, per llegir i escriure de manera individual i 

col·lectiva, per comunicar-se i publicar la informació per a una audiència 

determinada. Aquest document conté la visió TAC de l’Institut La Serreta de 

Rubí. 

 

3.OBJECTIUS   

Els principals objectius del PLA TAC són els següents: 

1. Formació i capacitació de la comunitat educativa 

Tenint en compte el diferents nivells de coneixements i de predisposició 

del nostre alumnat i també dels nostres docents pel que fa a les TIC i les 

TAC, la formació de la nostra comunitat educativa és un dels factors 

més importants per tal de poder impulsar l´ús de les esmentades 

tecnologies. Per tant és important fomentar la formació de l’alumnat i la 

capacitació del professorat en relació a les TIC i a les TAC . 
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a. Per al professorat: 

Promocionar la formació i assessorament en noves metodologies 

didàctiques en l´ús professorat del centre. 

b. Per a l’alumnat: 

Formació, assessorament i auto formació de l’alumnat, programada en 

els currículums de cada etapa, per tal de fer ús de les TIC. A l’ESO 

s’imparteix la matèria d’informàtica a primer, segon, tercer i  també a 

quart de forma optativa/itinerari. Al Batxillerat es treballa amb 

aplicacions  informàtiques especifiques relacionades amb els àmbits de 

coneixements que s’imparteixen, sobretot al Batxillerat Artístic i 

Tecnològic, i a Cicles Formatius aquesta formació està inclosa dins de 

diferents mòduls professionals. 

2. Unificar la gestió acadèmica i la informació dels documents organitzatius. 

Fer ús de les plataformes ISOTOOLS i GEISOFT per tal de recollir la 

documentació necessària de funcionament del centre i la gestió 

acadèmica. Fer ús de l’aplicació i maquinari de BIOSTAR per tal de 

gestionar el control d’assistència del professorat. 

3. Garantir  la gestió informàtica i la planificació del manteniment i de la 

renovació dels equipaments TIC. 

a. Establir pautes de treball amb l’empresa privada DOMO i amb 

l’empresa TELEFÒNICA (concertació amb el Departament 

d’Ensenyament) en relació a la gestió de la xarxa informàtica del centre 

i al manteniment del maquinari. 
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b. Establir sistemes de prevenció i reparació dels equipaments 

informàtics del centre. 

c. Establir plans de renovació dels equipaments TIC del centre en 

consonància amb les necessitats educatives i possibilitats econòmiques 

del mateix. 

 

4. CURRÍCULUM  

 

Tenint en compte que el centre imparteix més d’una etapa educativa, les TAC 

s’utilitzaran en diferents mesures en les diverses matèries i àrees de 

coneixement de l’Institut. És important tenir en compte que totes les aules 

disposen d’ordinador per al professor/a, canons de projecció i la majoria 

disposen de pissarres digitals interactives (PDIs) 

 

ESO 

A més de les matèries que es realitzen en les aules d’informàtica l’alumnat de 

l’ESO té la possibilitat de treballar amb ordinadors portàtils tipus netbook.  

 

BATXILLERAT 

El treball de recerca que els alumnes presenten al Batxillerat ha de demostrar 

que són competents en les diferents eines d’ofimàtica (word, excel i 

presentacions tipus power point o prezzi). En aquest sentit durant el 3r trimestre 

del 1r curs s’imparteixen unes sessions introductòries de preparació i 

coneixement. 

 

CCFF 

A tots els Cicles Formatius es fa ús de les noves tecnologies (suite ofimàtica, 

maquinari i programari específic al perfil professional).  
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A continuació es resumeixen els principals usos de les TAC i la seva inserció en 

els currículums de les matèries des dels diferents departaments didàctics de 

l’Institut : 

 

Llengües estrangeres 

● Webs creades  per penjar material pels alumnes (wordpress, 

googlesites…) 

● Google drive i dropbox 

● PowerPoints 

● Vídeos de YouTube i altres pàgines amb finalitats pedagògiques  

● Projecció de pel·lícules i anuncis 

● Qüestionaris digitals 

● Ús de càmeres per a la creació de vídeos 

● Ús dels mòbils per buscar informació, traduccions , aplicació de 

vocabulari del llibre dels alumnes.. 

● Llibre digital i la plataforma que habiliten les editorials amb tots els seus 

recursos (Oxford Premium). 

  

Ciències de la natura 

● Previsió de fer servir el simulador Fislab. 

  

Ciències socials i altres departaments 

●  Utilització del canó per visualitzar imatges, presentacions i vídeos. 

  

Visual i plàstica 

● Utilització del canó per visualitzar imatges, presentacions, films, vídeos. 

● Ús de càmeres per a la creació de vídeos. Ús de càmeres per a la 

producció de fotografies 
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● Ús de programari d’edició i tractament d’imatges 

● Ús de programari d’edició de vídeo i animació 

● Ús de programari CAD  i similar 2D i 3D. 

 

Tecnologia 

● El professorat fa servir: 

○ eines digitals que ens facilita l’editorial 

○ simuladors (pneumàtica, electrònica) 

○ vídeos i animacions explicatives 

○ càmeres digitals per fotografiar feines i processos del els alumnes 

treballant al taller  

○ Compartició de fitxers i feines via xarxa de centre, blog, drive, 

eines 2.0 

● Capacitem als alumnes: 

○ Edició i correcció de textos 

○ Programes per realitzar presentacions (Power Point) 

○ Ús d’Internet: xarxa, navegadors, portals i buscadors 

○ Ser conscients dels perills de la informació, xarxes, i compartició 

de informació 

○ Full de càlcul 

○ Programes de tractament d’imatges 

○ Programes de disseny vectorial  

○ Dibuix en 3D amb Google Sketchup 

○ Bases de dades (Acces) 

○ Programes d’animació 

○ Ordenar la informació digital 

○ Compartició de fitxers i feines via xarxa, blog, drive i eines 2.0 

○ Creació i edició de pàgines web 

● Els alumnes fan servir: 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut La Serreta 
 
Carrer Lepant, 1 
08191  Rubí 
Tel. 936.996.363 
Fax 936.995.239 
e-mail: iesserreta@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/iesserreta 

DOCUMENT VERSIÓ 

PLA TAC 1.0 

CODI ARXIU 

doc_ils_prs03.1_03 

tac  
 

prs03.1_03_tac v1.0 

 

 

ELABORAT Comissió TAC DAT A 20/04/16 

REVISAT Joan Martos (Coordinador Qualitat) DAT A 27/04/16 

APROVAT Comissió de Qualitat DAT A 02/05/16 

Pàgina 9 de 18 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

○ Eines de presentació (canó projector, power point, prezzi) 

○ Cerca i filtratge d’informació a internet 

○ Compartició de fitxers i feines via xarxa, blog, drive i eines 2.0 

○ Tractament d’imatges digitals 

○ Programes d’edició i correcció de textos 

○ Ordenar la informació de forma digital 

○ Creació i edició de pàgines web 

 

5. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ  

 

El pla TAC està confeccionat per un equip de persones compromeses amb les 

TAC, el que anomenem l’equip TAC. L’objectiu d’aquest equip és potenciar les 

eines i recursos informàtics entre la comunitat educativa de l’Institut i donar 

suport en l’ús de les TAC.  

 

L’equip TAC ha de: ∙ 

● Vetllar perquè es compleixi la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de 

Dades),  

● Analitzar i valorar les necessitats de les TAC a l’Institut.  

● Assessorar i promoure activitats relacionades amb les TAC.  

● Impulsar l’ús d’Internet i les xarxes socials, amb valors. 

● Vetllar per l’ús racional de les noves tecnologies i conscienciar 

l’alumnat del centre perquè faci un ús responsable d’internet i les 

xarxes socials i n’ entengui els seus riscos i el que aquests poden 

comportar. 
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L’equip TAC està format per:  

● Coordinador d’Informàtica: Càrrec unipersonal definit a les NOFC 

(Normes d’Organització i Funcionament del Centre), amb atribucions 

per gestionar i assessorar sobre els equipaments TIC de l'Institut.  

● Grup de professorat TAC: Conjunt de professorat amb afinitats i 

coneixements tècnics en l’ús de les TAC al procés d’aprenentatge i 

que orienten i donen suport a la resta de la comunitat educativa sobre 

les TAC. ∙  

● Equip directiu: Directora i coordinació d’estudis d’ESO-Batx i de FP.  

 

L’equip TAC es reunirà com a mínim dues vegades durant tot el curs, per tal de 

revisar el pla TAC. 

 

 

6. COMUNICACIÓ  

 

L'Institut té la seva imatge corporativa  i disposa d’un espai web públic a 

l’adressa http://www.institutlaserreta.com  

 

El logotip del centre és el que es mostra a la imatge adjunta. 
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La comunicació del centre té dos vessants:  

 

● Comunicació a la Comunitat Educativa:  

○ Professorat i alumnat: Correu XTEC i Plataforma ISOTOOLS  

○ Famílies: Plataforma Geisoft , correu electrònic i pàgina web  

● Comunicació a la ciutadania  Pàgina web de l’Institut.  

 

7. RECURSOS DIGITALS  

 

Per aconseguir els objectius esmentats (competència digital, inclusió digital i 

maduresa tecnològica), emprem:  

 

● Eines per a millorar la metodologia pedagògica:   

o Ordinadors de sobretaula i/o netbooks 

o Pissarres digitals (PDI) com a suport del professorat 

o Llicències digitals i/o materials digitals elaborats per al professorat 

del centre o aliens i que es troben al Moodle.   

 

● Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):  

o Ús de calendari compartit, compartir documents, etc.  

o Suite ofimàtica  (ja sigui privativa i/o corporativa).   

 

● Els recursos que tenim a l’Institut són:  

o  Maquinari  

o Per al manteniment dels equips informàtics i del programari, el 

centre disposa de la Coordinació Informàtica (coordinador 
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informàtic i equip informàtic) tècnic d’una empresa externa 

gestionat pel Departament d’Ensenyament, empresa externa 

DOMO per la gestió i manteniment de la xarxa. 

o Programari: Enguany està format per:  

 Sistema operatiu Windows 7. 32bits 

 Navegadors d’internet 

 Eines d’ofimàtica 

 Editors i lectors de vídeo i d’imatge 

 Programari CAD 

 Altres eines de programari relacionades amb la seguretat i 

manteniment dels equipaments  

 

8. INFRAESTRUCTURES  

 

L’Institut La Serreta de disposa de més de 200 ordenadors i d’una majoria 

d’aules equipades amb sistema multimèdia d’ordinador més projector i Pissarra 

digital, a més d’una gran quantitat d’impressors, escàners, etc. Podeu 

consultar un inventari detallat de tots els equipaments a ISOTOOLS  a l’apartat. 

 

Actualment el nostre de centre disposa de les següents aules amb 

equipaments informàtics: 

 

● 2 aules complertes d’informàtica: Aula 1.12 (14 ordinadors i una 

impressora) i Aula 2.13 (TIC)( 19 ordinadors i una impressora) 

● 1 espai d’us obert a ordinadors: Aula 1.16 Biblioteca (16 ordinadors) 

● 2 espais equipats amb ordinadors per a usos tècnics: Aula 2.12 (12 

ordinadors ) i Aula Oberta (10 ordinadors i impressora). 
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● 1 espai de Visual i plàstica equipat amb ordinadors destinat al 

tractament i edició d’imatges fixes i en moviment i a l’ús de programari 

CAD 2D i 3D: Aula 2.16 (14 ordinadors, dos dels quals són estacions de 

vídeo), 2 escàners i una impressora. 

● Altres aules amb 3 o 4 estacions de treball (laboratoris, etc.) 

 

A més també hi han dos carros de portàtils a l’aula 1.17: 

● Carro de 20 ordinadors notebooks. 

● Carro de 14 ordinadors portàtils. 

 

Xarxa del centre 

El nostre centre disposa de connexió ADSL de fibra òptica amb una velocitat 

de 100mb. 

 

El nostre centre disposa d’una xarxa interna amb una sèrie de recursos 

compartits, creats per l’empresa privada DOMO. 

  

A continuació es mostra un esquema de la xarxa del centre. 

  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut La Serreta 
 
Carrer Lepant, 1 
08191  Rubí 
Tel. 936.996.363 
Fax 936.995.239 
e-mail: iesserreta@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/iesserreta 

DOCUMENT VERSIÓ 

PLA TAC 1.0 

CODI ARXIU 

doc_ils_prs03.1_03 

tac  
 

prs03.1_03_tac v1.0 

 

 

ELABORAT Comissió TAC DAT A 20/04/16 

REVISAT Joan Martos (Coordinador Qualitat) DAT A 27/04/16 

APROVAT Comissió de Qualitat DAT A 02/05/16 

Pàgina 14 de 

18 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

 

 

Esquema de la Xarxa del centre.  

 

 

 

Recursos compartits de la xarxa del nostre centre. 

A la xarxa interna del nostre centre existeixen 5 ubicacions de recursos 

compartits, més una ubicació personal de cada usuari. 
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Les ubicacions de recursos compartits són les següents: 

 

● Professorat (K:) : Documents pels professors, coordinació, 

documentació dels departaments, espai comú amb actes i llistes, etc. 

● Intercanvi Alumnes (L:): Documents temporals de treballs a intercanviar 

entre alumnes, i entre alumnes i professors. 

● Arxiu pels alumnes (M:): Documents aportats pel professorat per 

treballar amb els alumnes. Pels alumnes únicament drets de lectura. 

● Programes per l’aula (N:): Accessos directes a programari i eines 

tècniques de gestió de la xarxa. 

● Multimedia (o:):  Arxius de vídeo, fotografia, text, llibres digitals,etc. 

 

 

 

El servidor dona drets d’accés limitat a les unitats locals i a la instal·lació de 

programes (Aquest drets només els tenen els membres de l’equip TIC). Pels 

usuaris que no formen part de l’equip TIC cap unitat local es visible. 
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Connexions  de la Xarxa del centre.  

Els principals nuclis de connexions de la xarxa del centre estan estructurats com 

es mostra a la taula. 
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Projecte de manteniment i renovació de material. 

Des de la comissió TAC està prevista la renovació periòdic dels equipaments 

en la mesura que el pressupost del centre ho permeti.  Cal tenir present que 

d’una manera o altre l’equipament cal anar-lo renovant a més a més de 

mantenir-lo. La idea principal es basa en fer una roda de dotacions que alhora 

millori i doti altres espais, d’aquesta forma es poden generar espais uniformes 

més adequats al manteniment que els que hi ha. 

  

Documentació relacionada 

Hi ha una sèrie de documents per tal de registrar i comunicar les incidències 

informàtiques. 

 

Document de Qualitat en què s’explica el sistema de gestió i assegurament del sistema 

informàtic del centre. 

 

Document Excel de comunicació d’incidències informàtiques 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0Bxr1dGaNl5j_aFRyT1VubUFCX2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxr1dGaNl5j_aFRyT1VubUFCX2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxr1dGaNl5j_OGlaVHVINGJXMU0/edit?usp=sharing
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9. PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ. 

 

Planificació  Curs 15-16: 

● Constituir l’equip TAC, com a grup de creació, seguiment i avaluació 

del pla TAC.    

● Promoció de la formació del professorat per a fer ús de les noves 

tecnologies.   

● Posada en marxa de la plataforma GEISOFT, per a gestionar les faltes 

d’assistència i la comunicació amb les famílies. 

● Planificació de manteniment dels equips TIC.  

 

L’equip TAC es reunirà setmanalment per tal de treballar en l’assoliment dels 

objectius proposats tant tècnics com formatius durant el curs. Amb els resultats 

de l’avaluació d’aquest objectius, es corregiran les actuacions previstes, si 

s’escau.  

 

Planificació curs 16-17: 

 Consolidar l’equip TAC i incloure-hi el coordinador d’Isotools i el 

coordinador web. 

 Proposar PLA DE FORMACIÓ EINES TIC-TAC per als membres del  

claustre 

 Manteniment i gestió de recusos 

 

Seguiment i avaluació 

Cada curs l’equip TAC es reunirà almenys dues vegades, una al principi, i l’altre 

al final de curs. Cada final de curs, l’equip TAC farà el retiment a l’equip 

directiu dels objectius.  

 


