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1.INTRODUCCIÓ. 

 
El Pla TAC és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu amb els objectius d'incidir en una millora dels resultats escolars de l'alumnat així 

com en la competència professional del professorat i aconseguir una optimització dels recursos tecnològics disponibles al centre. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es 

defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàctica pedagògics i curriculars. El Pla TAC és un procés desenvolupat en fases diferents que permet, a 
partir d'una diagnosi, tenir una visió de conjunt pel que fa a les TAC al centre en el moment actual, així com el punts forts i febles que permet prendre decisions estratègiques i temporalitzades per anar progressant cap 

als objectius marcats. El document marc de referència pel que fa al Pla TAC de centre es va publicar a la col·lecció TAC el 2010. 

 

2.DADES DEL CENTRE. 
 

Codi: 43010347 

Nom: INSTITUT MARTA MATA 

Titularitat: Departament d’Ensenyament. 

Adreça: C/ Domènech Sugrañes i Gras, s/n ; 43850 Salou 
Telèfon: 977.35.32.42 

Adreça Electrònica: e3010347@xtec.cat 

3.CONTEXTUALITZACIÓ 
 

L’Institut Marta Mata és un centre d’ensenyament secundari de titularitat pública. Està situat a la localitat costanera de Salou, una ciutat amb una economia basada en el sector turístic i un creixement demogràfic important 
en els darrers anys que fa que la població sigui en gran part nouvinguda, de procedència diversa. 

L’Institut va iniciar la seva trajectòria educativa al setembre del 2007. L’edifici, inaugurat també el 2007, està situat al c/ Domènech Sugrañes i Gras en una zona de serveis en ple creixement dins la partida de Barenys. 

Actualment s’imparteixen els següents estudis:  Educació Secundària Obligatòria (ESO).  Batxillerat: Modalitat de Ciències i Tecnologia o Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.  Pla de formació inicial (PFI) 
d’oficina, vendes i atenció i restauració, que s’imparteix en col·laboració amb l’Ajuntament de Salou a l’edifici Atenea, centre de formació de propietat municipal. Els alumnes que es matriculen al nostre centre provenen 

majoritàriament de les escoles del municipi, en especial de les escoles Salou i Vora Mar, situades en les proximitats de l’institut. Hi ha matrícula viva al llarg del curs i un nombre considerable d’alumnes estrangers de 

diferents nacionalitats. La diversitat de l’alumnat fa que el centre hagi d’adoptar mesures organitzatives i curriculars que tinguin en compte aquesta diversitat. Pel que fa als equipaments i instal·lacions són els adequats 

per poder dur a terme les tasques docents. 

La nostra missió és formar persones que adquireixin els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar el seu projecte de vida personal, professional i social a partir de les seves potencialitats. Formem ciutadans 
amb esperit crític que assumeixin com a propis els valors de l’institut per conviure en una societat plural, democràtica i sostenible des de la realitat del nostre entorn. Orientem i acompanyem el nostre alumnat, amb la 

implicació de la comunitat educativa, en les diferents etapes educatives que ofereix el centre. 

El centre té desenvolupat parcialment un Pla TAC des del curs 2014-2015. En aquests moments disposem de quatre aules d’informàtica. L’aula d’informàtica 1 té 24 ordinadors de sobretaula, l’aula 2 també té 24 
ordinadors, l’aula 3 té 18 ordinadors i l’aula taller té 34 ordinadors. 

Tots els ordinadors d’aquestes aules utilitzen com a sistema operatiu el Linux Linkat 14.4 (curs 2017-2018) i estan connectats amb cable. Tenim una línia de fibra òptica de Movistar de 50 Mb. 

Totes les aules del centre tenen punts d’accés WIFI i també utilitzen la mateixa sortida de fibra òptica abans esmentada. 
Pel que fa a la instal·lació elèctrica, com a conseqüència de les inversions dutes a terme durant la implantació del projecte Educat 1x1, hem pogut seccionar totes les aules ordinàries. Això comporta, a part de més seguretat 

i menys riscs per l’alumnat, que cada aula queda aïllada i en el cas de tenir problemes elèctrics en una aula no afecta a la resta del centre. 

 
  

mailto:e3010347@xtec.cat
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4.ÍTEMS DE LA DIAGNOSI, ACTUACIONS I RECURSOS 
 

4.1.- Estratègia, lideratge i gestió 
 

El Pla TAC ha d’entendre’s com una estratègia per millorar els resultats educatius i afavorir la cohesió social, un itinerari que formula com aconseguir aquests objectius. La construcció d’un projecte, com és ara el Pla 

TAC de centre, significa obrir un procés participatiu en què s’involucrin tots els membres del claustre i, fins i tot, de la comunitat educativa. Això requereix un lideratge decidit per part de l’equip directiu que 
planificarà com desenvolupar aquest procés i vetllarà per tal que arribi a bon port i s’assoleixin els objectius proposats. És factor estratègic en el desenvolupament del projecte té a veure amb la identificació dels seus 

factors de viabilitat a nivells diferents: econòmic, cognitiu i organitzatiu, és a dir, les condicions que facin possible l’acompliment dels objectius previstos. A l’hora de planificar s’ha de tenir en compte no tan sols el 

què s’ha de fer sinó també com fer-ho, preveient de forma estratègica els obstacles que s’oposen a l’acompliment d’aquest disseny per tal de gestionar-los correctament. Si el lideratge del projecte correspon a l’equip 
directiu, la seva gestió ha de ser delegada a una comissió TAC el més transversal possible, coordinada per una persona responsable, que possibiliti la participació de tots els implicats, faciliti el traspàs d’informació i 

organitzi l’ús quotidià de les TAC al centre. 

 

Àmbit: Aula 

 Diagnosi Objectius Actuació 

1 S'han definit mecanismes formals per acompanyar 
el professorat en la implementació de les TAC a 

l'aula ? 

SI. 

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

actuacions TAC. Establir un protocol àgil de 

comunicació d'incidències tècniques. 

1.Quadern d’acolliment  on s’explica, d’una manera fàcil i resumida, el funcionament  del Pla TAC. 
2.La comunicació d’incidències es farà mitjançant el correu, del domini propi del centre,  

coordinacioinformatica@institutmartamata.cat . El coordinador d’informàtica del centre rebrà la 

informació directament. 

 

 

Àmbit: Centre 

 Diagnosi Objectius Actuació 

1 Existeix una visió i estratègia en l'ús de les 
tecnologies per a la millora dels processos 

d'ensenyament/aprenentatge reflectida en el 

Projecte Educatiu de Centre? 
SI. 

Assolit. Reflectida en el punt 6 del PEC on es fa 
referència el Pla TAC. 

Pla TAC. 
 

2 L'equip directiu és conscient de la importància de 

definir els objectius i els resultats acadèmics i 

organitzatius que es volen obtenir i acompanyar-
los dels indicadors associats per a mesurar-los i 

vetlla per la seva concreció? 

SI 

Assolit. Reflectida en el punt 6 del PEC on es fa 

referència el Pla TAC. 
La direcció del centre conjuntament amb el coordinador TAC definirà anualment els objectius generals 

i específics. S’informarà puntualment al claustre dels acords assolits i els objectius marcats. 

Un cop definits els objectius s’assignaran els recursos mínims necessaris per poder assolir-los. 
Finalment sortirà reflectit en els indicadors de centre. 

3 El centre té formalitzats els procediments pel que 
fa a la inclusió digital de tot l'alumnat i hi ajusta 

totes les actuacions pel que fa a garantir 

l'accessibilitat i el suport tecnològic necessari? 
SI 

 
Assolit. 

 

Tot l’alumnat té dret a anar a les aules d’informàtica. La prioritat a l’hora de reserva les aules 
d’informàtica serà la següent: 
1.Departament de Tecnologia. 

2.Departament de  Matemàtiques. 
3.Departament de  Psicopedagogia. 

4.Aula d’Acollida. 
5.Departaments de llengua (Castellà, Català i Anglès). 

6.Altres departaments. 

  

4 El centre té formalitzats els procediments per 
garantir l'assoliment de la competència digital de 

tot l'alumnat com a competència transversal, fer-

1.Definir els nivells de competència digital de 
l'alumnat a assolir a cada nivell educatiu. 
2.Implementar eines TAC que formin part de 

En les programacions,  que cada curs desenvolupen els  diferents departaments, hauria de reflectir d’una 
manera clara i concisa els procediments per garantir la competència digital. Aquesta competència s’ha 

d’assolir d’una manera transversal.   

mailto:xxxxx@institutmartamata.cat
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ne el seguiment i avaluar-la? 

NO 

l'avaluació de l'alumnat. 
 

 

 
 

5 La direcció del centre coneix els aspectes jurídics 

vinculats als usos ètics de les tecnologies digitals, 

com la privacitat i seguretat de les dades i la 
propietat intel·lectual? 

SI 

Assolit. Cada curs el centre revisa el compliment de les instruccions del Departament d'Ensenyament pel que 

fa a la protecció de dades personals i de la propietat intel·lectual en els entorns digitals del centre. 

D’aquesta manera garantim la difusió de la normativa vinculada a LOPD i a la LPI a tota la comunitat 
educativa. El centre s’ha compromès a fer una aplicació exhaustiva de tota la normativa referent a la 

privacitat i la seguretat. 
6 Existeix una comissió TAC de centre, amb 

implicació de l'equip directiu, per coordinar la 
integració de les TAC? 

NO 

Crear la comissió TAC de centre integrada per l'equip 

directiu,  professorat i d'altres membres de la 
comunitat educativa, si així es determina. 

 

 

En el curs 2018-2019 es preveu la creació d’una comissió TAC. 

7 El centre preveu la detecció de necessitats de 
formació TAC i les incorpora al Pla de formació 

de centre? 

NO 

Recollir les necessitats de formació TAC del 
professorat i planificar cursos de formació en aquest 

àmbit. 

Recollir en un document la diferent formació TAC que el professorat ha rebut.  En cas necessari 
plantejar-se un curs de formació en el centre. 

8 El centre té definits el paper dels canals digitals i 
les persones responsables per gestionar la 

informació interna pel que fa al Pla TAC? 

SI 

Assolit. Cada principi de curs es fa una reunió amb els nou membres del claustre per tal de transmetre la 
següent informació bàsica: 

1. Contrasenya WIFI del centre (Coordinador d’Informàtica). 

2. Funcionament bàsic de la intranet i la contrasenya (Cap d’Estudis). 
3. Contrasenya impressora (Secretari). 

4. Normes bàsiques de funcionament de les aules d’informàtica (Coordinador d’informàtica). 

5. Idees bàsiques sobre la utilització dels ordinadors de la sala de professors. Sobretot el tema 
d’impressió de documents i exàmens (Coordinador d’informàtica). 

6. Normes bàsiques sobre el funcionament de l’ordinador i el projector de les aules ordinàries 

(Coordinador d’Informàtica). 

 

9 El centre té formalitzats els procediments per 

garantir l'accessibilitat del professorat als 
recursos i serveis digitals del centre i cercar el 

suport tecnològic necessari? 
SI 

Assolit. Entre els recursos de què disposa el centre el professorat disposa de la intranet per tal de gestionar 

l’accessibilitat. Pel que fa als serveis, la responsabilitat recau sobre el coordinador d’informàtica. A 
través del correu coordinadorinformatica@institutmartamata.cat el professorat pot cercar el suport 

necessari. 

10 Existeix un punt a les NOFC respecte de l’ús dels 

telèfons mòbils al centre: tipologia d’ús, espais 

permesos? 
SI 

Assolit. Des del curs 2017-2018 disposem, a les NOFC, d’una exhaustiva normativa sobre l’ús dels telèfons 

mòbils en el centre. 

 

 

Àmbit: Entorn 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 El centre té definits el paper dels canals digitals i les 

persones responsables per comunicar-se amb la 
comunitat educativa? 

SI 

Assolit. Tenim definits clarament els procediments. Essencialment el canal principal de comunicació amb les 

famílies és la intranet. 
 

https://login.ieduca.com/?error=login.no_token&lang=ca&centre=institutmartamata&modul=base 

mailto:coordinadorinformatica@institutmartamata.cat
https://login.ieduca.com/?error=login.no_token&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lang=ca&amp;amp;amp;amp;amp;amp;centre=institutmartamata&amp;amp;amp;amp;amp;amp;modul=base
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També en la part superior de la pàgina web del centre, d’una manera molt visible, tenim un enllaç a la 
intranet. 

 

http://institutmartamata.cat/ 

 
També tenim contractat un sistema de missatgeria SMS que es pot utilitzar en casos urgents.    

2 Les famílies coneixen la normativa d’ús dels telèfons 

mòbils al centre? 
SI 

Assolit. Les famílies tenen accés en tot moment a la normativa que poden trobar a la pàgina web del centre. 

 

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/linstitut/c-projecte-educatiu/ii-nofc/ 

 
També signen l’acceptació d’aquesta normativa en la Carta de Compromís. 

 

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/linstitut/c-projecte-educatiu/iv-carta-de-compromis/ 

 

3 Existeix un protocol clar dirigit a les famílies i 
personal extern al centre sobre aspectes de privacitat 

en l’ús de telèfons mòbils 

Assolit. A totes les aules i passadissos del centre tenim penjats cartells on s’explica amb detall quin ús es pot fer 
del mòbil en cada lloc del centre. 

4 Les famílies coneixen la normativa respecte de 

l’autorització de publicació d’imatges personals o 
continguts elaborats pels seus fills i filles als serveis 

digitals del centre o del núvol (aplicacions 2.0)? 
SI 

Assolit. 

 

Cada principi de curs les famílies signen una autorització. Els alumnes que no la signen automàticament 

queden exclosos de les fotografies fetes en el centre. Aquesta exclusió és reversible en el moment que 
signin l’autorització. 
D’aquesta manera sempre tenim un registre que recull si els alumnes tenen o no autorització de les 

seves famílies respecte de publicació d’imatges personals o continguts elaborats per elles mateixes als 

serveis digitals del centre 
 

  

http://institutmartamata.cat/
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/linstitut/c-projecte-educatiu/ii-nofc/
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/linstitut/c-projecte-educatiu/iv-carta-de-compromis/
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4.2.- Usos curriculars. 
 

L’aplicació de les TAC implica canvis metodològics a nivell global del centre. Per tal que aquests canvis tinguin un reflex clar en la millora dels aprenentatges, cal que existeixi un consens entre tots els membres del 
claustre quant a estratègies de treball i metodologies associades, usos de les TAC, seqüenciació de l’assoliment de la competència digital, adequació de les TAC a les necessitats de l’alumnat, coordinació entre àrees, és 

a dir, establir el marc comú de centre d’aplicació de les TAC als diferents nivells educatius i matèries. Compartir les activitats emprades, generades o cercades, entre els membres del claustre és, doncs, imprescindible 

tant des del punt de vista de la coordinació i intercanvi de propostes com des del de l’acompanyament del professorat amb més experiència cap el professorat que necessita recolzament. En aquest sentit, també és 
important el coneixement i participació en xarxes docents d’intercanvi d’experiències i dur a terme activitats col·laboratives amb d’altres centres que permeten ampliar el ventall de l’ús de les TAC. 

 

 
 

Àmbit: Aula 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 El professorat, sota el lideratge de l'equip directiu, és 

proactiu en la integració de les TAC a l'aula? 
SI 

Assolit. 

 

Es promou l’intercanvi de material utilitzant dues eines: Un disc en xarxa i el Google Drive 

del centre sota del domini institutmartamata.cat. 
També per treballar amb l’alumnat s’utilitza el Classroom. 

La formació bàsica la proporciona el Coordinador d’Informàtica. 

 

2 El professorat estimula l'alumnat per tal que assoleixi la 
competència digita?. 

No 

No assolit. 
El professorat hauria d’incloure a totes les programacions 

les competències digitals d’una manera transversal. 

Al curs 2018-2019 començarem a fer les primeres actuacions per tal que les programacions 
incloguin la competència digital d’una manera transversal. 

3 El professorat promou el pensament crític per 

desenvolupar actituds apropiades pel que fa a l'ús segur 
d'Internet i el respecte de la propietat intel·lectual? 

SI 

Assolit. 

 

Dins l’àrea de Tecnologia es dona a conèixer a l’alumnat les normes d'ús segur d'Internet i de 

respecte de la propietat intel·lectual. 

4 Els usos de les TAC a l'aula inclouen projectes, activitats 

col·laboratives, de simulació o de producció de contingut 
per part de l'alumnat? 

No 

No assolit. 

Definir exemples d'activitats col·laboratives i de treballs 
amb projectes aplicables a les aules per ajudar al 

professorat a generar-ne de pròpies. 

Durant el curs 2019-2020 podrien planificar-se activitats col·laboratives interdepartamentals. 

Aquestes activitats podrien desenvolupar-se a l’aula en el curs 2020-2021. 

6 El professorat utilitza els sistemes de projecció, ja siguin 

interactius (PDI) o no, a l'aula? 
SI 

Assolit. Posem a disposició del professorat sistemes de projecció a totes les aules. 
 

7 Els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, 

són utilitzats per a l'exposició de continguts per part del 

professorat i també per l'alumnat per a presentacions o 
exposicions davant el grup classe? 

SI 

Assolit. 

 

 

8 El professorat utilitza el Classroom del centre per posar a 

l'abast de l'alumnat materials i recursos per a 
l'aprenentatge. 

Assolit en 60%. 

Aconseguir que el 100% del professorat utilitzi el 
Classroom com eina d’intercanvi amb l’alumnat. 

Seguir promovent la utilització del Classroom, els pròxims curs, fins arribar al 100% 

d’utilització. 

9 El professorat incorpora l’ús de dispositius mòbils per 

dur a terme activitats d’aprenentatge? 

NO 

No assolit. 

Utilitzar dispositius mòbils (tauletes, telèfons mòbils) a 

l’aula per dur a terme activitats. 
Dur a terme activitats al voltant de l’ús segur dels 

dispositius mòbils. 

En el curs 2018-2019es preveu el canvi de l’electrònica de la xarxa WIFI. Aquest fet serà 

molt rellevant per tal de poder assolir aquest objectiu. 
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Àmbit: Centre 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 Existeix una programació seqüenciada dels usos de les 

TAC interrelacionada amb el desenvolupament de les 
diferents competències i continguts curriculars? 

NO 

No assolit. 

Definir i graduar els usos de les TAC en funció del nivell 
educatiu i de les activitats establertes a les diferents àrees 

curriculars o matèries. 

Ens marquem com a objectiu començar a preveure aquest fet a les programacions en el curs 

2018-2019. La Coordinació Pedagògica donarà les indicacions necessàries a principis de 
curs. 

En qualsevol cas en aquest Plat TAC al punt 8 ja fem un buidatge dels diferents usos que fan 

els departaments de les TAC. 
3 S'utilitzen les tecnologies en l'avaluació i el seguiment 

personalitzat de l'alumnat? 

SI 

Assolit. 
 

Mitjançant les eines del Google APPS i  la Intranet. 

4 Els usos de les TAC s'aprofiten per a transformar els 

processos d'ensenyament/aprenentatge tot donant als 
alumnes un paper més actiu? 
Si en algunes àrees. 

No assolit el 100% 

Incloure eines tecnològiques de seguiment del procés 
educatiu de l'alumnat: entorn personal d’aprenentatge, 

dossier digital personal de l’alumnat, blocs en totes les 

àrees. 

El fet de tenir diverses aules d’informàtica permet desenvolupar aquest punt, però la millora 

de la instal·lació WIFI serà cabdal per tal que el 100% dels departaments pugui millorar els 
usos de les TAC. Com hem comentat anteriorment es preveu que durant el curs 2018-2019 

les millores en la xarxa WIFI estiguin operatives. 

5 El centre, en el cas de l'ESO i el Batxillerat, promou la 
possibilitat de cursar algunes matèries en la modalitat 

d'educació no presencial a l'Institut Obert de Catalunya. 

No 

No assolit. No es preveuen actuacions a mig termini.    

 

 

Àmbit: Entorn 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 Es realitzen projectes col·laboratius amb suport TIC amb 

d'altres centres del país o d'arreu? 
SI 

Assolit. 

 

Posar a l'abast del professorat les diferents possibilitats 

de col·laboració amb d'altres centres educatius. 

Fomentar i facilitar la participació dels docents en 
xarxes educatives. 

 

Sí que se’n realitzen. Són els següents: 

1. 

2. 

2 Les TAC s'utilitzen per facilitar l'aprenentatge més enllà 

de l'espai i l’horari de l'aula i fora de l'escola? 
Si 

Assolit. 

 

El fet d’utilitzar el Classroom i el nostre propi domini permet que els alumnes puguin treballar 

des de casa amb facilitat. 
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4.3.- Competència digital docent i desenvolupament professional. 
 

L’ús de les TAC va associat a canvis profunds en la pràctica docent. Les competències digitals docents definides per la UNESCO impliquen una estructuració diferent de l’ambient d’aprenentatge i fomentar classes 
dinàmiques estimulant la interacció cooperativa i el treball en grup. Les competències fonamentals comprenen tant la capacitat per desenvolupar mètodes innovadors d’ús de les TAC com per aprofundir en el coneixement 

i generar-lo. El professorat ha de conèixer i fer ús dels recursos, materials i entorns digitals que permetin l’aplicació de les TAC en la seva tasca docent, així com detectar les necessitats de formació per fer-ne l’us de 

forma competent. El treball en xarxa del professorat és fonamental per a una aplicació coordinada de les TAC en els centres educatius així com per aconseguir un 
intercanvi d’experiències. 

 

 

Àmbit: Aula 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 El professorat coneix i aplica les TAC per a la millora dels resultats i l'èxit 

escolar? 
SI 

Assolits a partir del curs 2018 2019. 

Coordinació de les àrees quant als recursos emprats en els diferents nivells 
educatius. 

1.Reunions de Coordinació. 

2.Reunions d’Equips Docents i Departament. 
3.Reunions de la comissió TAC a partir del curs 

2018- 2019. 

2 El professorat del centre és competent per seleccionar recursos digitals per a 
tot el seu alumnat? 

No 

No assolit. 
Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte a la creació i 

tria d'activitats TAC diverses adients a les seves àrees i nivell impartits 

A partir del la Comissió TAC i el Pla de Formació de 
centre. Es preveu començar al curs 2018-2019. 

3 El professorat del centre està capacitat per utilitzar els sistemes de projecció, 

ja siguin interactius (PDI) o no? 
SI 

Assolit. No calen actuacions. En cas de dubtes tenim habilitat 

el següent correu: 
coordinacioinformatica@institutmartamata.cat 

4 El professorat del centre usa les tecnologies habitualment en la preparació de 

materials de treball per a tot el seu alumnat? 
SI 

Assolit. 

 

No calen actuacions. El professorat ha rebut la 

formació adequada. En cas de voler assessorament 
tenim habilitat el següent correu: 

coordinacioinformatica@institutmartamata.cat 

5 El professorat té els coneixements i habilitats necessaris per utilitzar els 

entorns digitals d'ensenyament-aprenentatge del centre amb tot el seu 
alumnat? 

No 

No assolit. 

Aconseguir que el 100% del professorat sàpiga utilitzar l'EVA del centre. En 
el nostre cas el Classroom. . 

Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte a la utilització 

d'entorns virtuals d'aprenentatge. 

El departament proporciona formació. El centre 

mitjançant el Coordinador d’Informàtica ofereix 
assessorament al professorat respecte a la utilització 

d'entorns virtuals d'aprenentatge. 

6 El professorat és competent per plantejar i participar en activitats 

col·laboratives disciplina en entorns digitals? 

SI 

Assolit. 

 

No calen actuacions. 

7 El professorat coneix els aspectes legals vinculats als usos ètics de les 
tecnologies digitals, com la seguretat, la privacitat i la propietat intel·lectual i 

els té en compte en la seva pràctica diària? 

NO 

No assolit. 
Donar a conèixer entre el professorat les normes bàsiques d'ús segur de les 

tecnologies i de respecte a la propietat intel·lectual i a la privacitat de 

l'alumnat. 

Informar, cada principi de curs, mitjançant un correu   
dels aspectes legals vinculats als usos de les 

tecnologies digitals. 

 

 

Àmbit: Centre 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 El professorat és competent per planificar i acompanyar l'alumnat en 

l'assoliment de la competència digital com a competència transversal, fer-ne 

el seguiment i avaluar-lo. 
No 

No assolit. 

 

Consensuar entre les àrees criteris d'assoliment de la competència digital 
en funció de cada nivell educatiu. 

Incloure als criteris d'avaluació de les programacions didàctiques els 

criteris d'assoliment de la competència digital consensuats. 

Incloure en les programacions del curs 2018-2019 els 

criteris d’assoliment de la competència digital. 

El Coordinador Pedagògic ha de coordinar aquesta 
acció a través de les reunions d’equip docent i 

reunions de departament. 
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2 El professorat sap identificar les seves necessitats en relació amb les TAC i les 
expressa i vehicula en el Pla de formació del centre? 

Si 

Assolit. No calen actuacions.  

3 El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de 

pràctiques del centre? 
No 

No assolit. 

Fomentar l'intercanvi de material i estratègies metodològiques entre el 
professorat. 

 

Crear una wiki on poder compartir les experiències 

digitals. 

 
 

Àmbit: Entorn 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 El professorat té la capacitat de construir una xarxa de relacions i 
referències per actualitzar i compartir els seus coneixements en entorns 

digitals? 

SI 

Assolit. El professorat té a la seva disposició la web del 
centre i el Google APS. 
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4.4.- Seguiment, avaluació i millora. 
 

Partint del concepte de millora contínua com a base per fer evolucionar el Pla TAC en el temps, en aquest apartat s’inclouen els aspectes a considerar per anar avançant cap a nivells més alts de qualitat i maduresa en 
l’escala de l’adopció de les TIC als centres educatius. En aquest sentit, cal incorporar elements per al registre, planificació, priorització, mesura, seguiment i revisió de les actuacions i processos definits, així com 

concretar i divulgar normatives derivades de l’ús més intensiu de les TIC. Per altra banda, per a conscienciar i gestionar les expectatives i la motivació, cal fer també èmfasi en aspectes útils de la gestió del canvi, sovint 

oblidats, com són: intensificar les activitats de comunicació cap els diferents integrants de la comunitat educativa i les que promouen el reconeixement de la innovació i les bones pràctiques. 
 

Àmbit: Aula 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 S'apliquen els mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de les TAC 
a les aules definits pel centre? 

Si 

Assolit. 
Aplicar mecanismes de recollida per conèixer l'ús de les TAC a les diferents aules 

d’informàtica. 

 

Cada curs s’observa el % d’ús de les aules 
d’informàtica. 

2 S'apliquen els mecanismes d'avaluació de la competència digital de 

l'alumnat com a competència bàsica transversal definits pel centre? 

No 

No assolit. 

Aplicar mecanismes d'avaluació de la competència digital de l'alumnat com a 

competència bàsica transversal.   

Durant el curs 2018-2019 inclourem a les 

programacions els mecanismes d’avaluació de la 

competència digital. 

 

 

Àmbit: Centre 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 L'ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents de 
gestió del centre (a més del PEC, PCC, Pla anual, Memòria, 

programacions didàctiques, etc)? 

SI 

Assolit 
Revisar la documentació del centre . 

Introduir esmenes anualment en cas necessari. 

2 El centre té acordats i documentats els procediments de protecció de 
dades i protecció de drets d'autoria, els aplica i vetlla pel seu 

compliment? 
Si 

Assolit. No calen actuacions. 
Carta de compromís. 

3 El centre disposa d'uns criteris explícits i detallats sobre usos 

acceptables del mòbil per part de l'alumnat? 

Si 

Assolit. No calen actuacions. 

NOFC. 

4 El centre és estricte pel que fa al compliment de la normativa de 

llicències de programari? 

Si 

Assolit. 

 

1.En les aules d’informàtica només utilitzarem 

programari lliure. 

2.Només utilitzarem programari privatiu en els 
ordinadors d’administració, equip directiu i sala de 

professors. 

5 L'alumnat s'implica en el bon ús de les infraestructures tecnològiques 

del centre? 
SI 

Assolit. 

 

El bon ús de les instal·lacions en general està inclòs 

en les normes sobre la convivència al centre. 

6 El professorat coneix la documentació de definició i seguiment del Pla 

TAC i pot accedir-hi fàcilment? 
Si 

Assolit. 

 

Es pot trobar a la pàgina web del centre. 

 

 

Àmbit: Entorn 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 Els criteris sobre els usos d'Internet i de les tecnologies al centre són Assolit. Carta de compromís. 
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coneguts per mares i pares i compten amb la seva implicació i, en casos 
necessaris, amb la seva autorització formal? 

Si 

 http://agora.xtec.cat/institutmartamata/wp-
content/uploads/usu281/2016/10/carta_de_compro

m%C3%ADs.pdf 
 

2 La comunitat educativa pot accedir fàcilment i coneix la documentació 
de definició i seguiment del Pla TAC? 

Assolit. 
 

Pla TAC. 
 

3 El centre disposa dels canals per tal que la comunitat educativa 

s'impliqui en la millora dels usos de les tecnologies al centre? 
Si 

Assolit. Intranet com a eina de comunicació principal. 

https://login.ieduca.com/?error=login.no_token&la
ng=ca&centre=institutmartamata&modul=base 

4 El centre ofereix informació i orientacions a les famílies sobre els usos 

adequats de les tecnologies digitals a la llar. 

Assolit a mitges. 

Assolit a mitges. 

 

En la pàgina web del centre inclourem les 

orientacions. 

En el Pla d’Acollida inclourem les orientacions. 
En les programacions de 1r ESO de Tecnologia 

s’inclou unes orientacions per a als alumnes i les 

famílies. 

5 El centre vetlla perquè les bones pràctiques TAC es difonguin a través 

dels canals disponibles (Departaments, Pla TAC I Departament 

Tecnologia) 

Assolit a mitges. Mitjançant les programacions del Departament de 

Tecnologia es fa èmfasi sobre les bones pràctiques 

TAC. 
A través de la comissió TAC i coordinació TAC 

s’ha de fomentar i facilitar la participació dels 

docents i les famílies. 

 
 

  

http://agora.xtec.cat/institutmartamata/wp-content/uploads/usu281/2016/10/carta_de_compromís.pdf
http://agora.xtec.cat/institutmartamata/wp-content/uploads/usu281/2016/10/carta_de_compromís.pdf
http://agora.xtec.cat/institutmartamata/wp-content/uploads/usu281/2016/10/carta_de_compromís.pdf
https://login.ieduca.com/?error=login.no_token&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lang=ca&amp;amp;amp;amp;amp;amp;centre=institutmartamata&amp;amp;amp;amp;amp;amp;modul=base
https://login.ieduca.com/?error=login.no_token&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lang=ca&amp;amp;amp;amp;amp;amp;centre=institutmartamata&amp;amp;amp;amp;amp;amp;modul=base


 

Pla TAC INSTITUT MARTA MATA 
 

12 

 

 

4.5.- Infraestructures i serveis digitals. 
 

Els equips, connectivitat, programari, entorns virtuals i la resta d’elements que conformen la infraestructura del centre, així com els serveis digitals que proporciona a la comunitat educativa han d’adaptar-se a les 
necessitats detectades pel centre. Assegurar el seu bon ús i funcionament és fonamental per tal de poder dur a terme totes les actuacions previstes. El centre ha de conèixer i utilitzar el catàleg de serveis TIC que tindrà a 

la seva disposició per donar suport a les seves activitats, en el marc del nou model de gestió de les TIC de la Generalitat.  

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/RecursosPortalIntranet/ModelGestioTIC 

 

 

Àmbit: Aula 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

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

Assolit a mitges. Assegurar que aquesta connectivitat sense fils existeixi i mantenir-ne operatiu el funcionament amb els 
serveis TIC disponibles. 

2 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. 

Assolit. Assegurar la presència de sistemes de projecció a les aules i el seu bon funcionament amb els serveis TIC 

disponibles. 
Assegurar el correcte funcionament dels ordinadors disponibles a l’aula amb els serveis TIC disponibles. 

3 Les aules amb un model de connectivitat 1:1 permeten 

connectivitat a tots els estudiants de l’aula simultàniament. 

No assolit. No calen actuacions. No es preveu l’ús del model 1:1 a mig termini. 

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

Assolit. Assegurar que es faci un bon manteniment dels equipaments actuals. Han de seguir ben configurats i 
adequadament connectats a xarxa amb els serveis TIC disponibles. 

 

 

Àmbit: Centre 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 El centre vetlla perquè les instal·lacions i equipaments funcionin 

correctament d’acord amb els estàndards de referència. 

Assolit a mitges.  

Cal actualització de les infraestructures de la xarxa sense fils, així com el sanejament dels dos racks 

principals de consergeria. Previst per al curs 2018-2019. 

2 L'accés a internet té un cabal suficient per atendre les activitats 

educatives quotidianes que es realitzen al centre. 

Assolit a mitges Pel que fa a la xarxa sense fils cal renovar els APS d’accés. També caldria canviar a CAT6 els cables que 

connecten les aules d’informàtica. Aquestes actuacions es duran a terme durant el curs 2018-2019. 

3 Els ordinadors estan disponibles als diferents espais 

d'aprenentatge del centre. 

Assolit. Mitjançant la intranet es controla i es posa a disposició del professorat l'ocupació dels espais d’ús comú 

amb equipament TAC. Actualment disposem de 4 aules d’informàtica. 

4 Els espais d'aprenentatge d'ús comú disposen de servei de 

projecció interactiva. 

No assolit. Actualment no disposem de servei de projecció interactiva. No es preveu a mig termini. 

5 Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals 

disponibles s'adapten a les necessitats de l’alumnat. 

Assolit. Utilitzem com a paquet base de software el que recull els repositoris oficials de Linkat. També utilitzem els 

programes que es poden trobar dintre del domini institutmartamata.cat de Google APPS. Ara per ara sembla 
suficient. 

6 Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals 

disponibles s'adapten a les necessitats del professorat i l’activitat 
curricular. 

Assolit. El punt anterior s’ha coordinat amb els diferents departaments del centre i s’han tingut en compte les seves 

inquietuds. 

7 El centre té definides les característiques tècniques i de 

programari de l'equipament personal de l'alumnat, en cas que els 

alumnes utilitzin equipament propi, molt especialment quan el 
model sigui 1:1. 

No Assolit. Ja no utilitzem el model 1:1. No es preveu que s’utilitzi a mig termini. 

8 El centre disposa i utilitza perifèrics especialitzats per al treball en 

àmbits curriculars diversos (exemple:  microscopis, teclats 
musicals). 

Assolit. Els departaments de música i ciències disposen dels seus perifèrics especials. Ells mateixos gestionen 

aquest tipus de perifèrics. 

9 El centre vetlla per disposar tots els ajuts tècnics que li calen per a Assolit. Disposem d’ascensor per poder accedir a les aules d’informàtica dels segon pis. Així com per poder accedir 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/RecursosPortalIntranet/ModelGestioTIC
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l'alumnat amb discapacitat que les utilitza amb normalitat en tots 
els escenaris. 

als diferents laboratoris. 

10 El centre té un pla amb prioritats per a la renovació de 

l'equipament TAC. 

No assolit. Hem de planificar la renovació de l'equipament TAC en funció de les necessitats i de les possibilitats del 

centre. Previst per al curs 2019-2020. 

11 Existeix un inventari actualitzat de les infraestructures digitals. Assolit. Mitjançant el GEPSE disposem d’un inventari de les infraestructures digitals. Caldrà pensar en un nou 
sistema el dia que el GEPSE no es pugui utilitzar. Previst per al curs 2019-2020. 

12 Existeix un inventari actualitzat del programari i els serveis 

digitals disponibles al centre (per ex. blocs, wiki, correu 

electrònic). 

Assolit. Mitjançant les eines del Google APPS tenim accés a l’inventari a tots els serveis digitals. Els tenim 

classificats per tipologia i data de creació. 

13 El centre disposa d’un assessorament intern o extern suficient a 

l’hora de triar i renovar infraestructures i serveis digitals. 

No Assolit. El centre no disposa d’un assessorament extern. Més enllà dels industrials que ens proveeixen actualment 

no disposem d’un assessorament extern. 

14 El centre disposa d’un entorn virtual d’aprenentatge (EVA) Assolit. Disposem del Classroom de Google. 

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. 

Assolit a mitges. El coordinador d’informàtica assessora sobre el funcionament del Classroom als docents que tinguin 
dubtes. Caldria crear uns protocols d’utilització escrits. Previst per al curs 2019-2020. 

16 El centre coneix i té activa la una política de filtratge de 

continguts. 

No Assolit. Les polítiques de filtratge venen determinades d’una manera general per la Generalitat. No tenim previst 

crear la nostra pròpia política de filtratge. 

17 El centre ha establert un protocol per a la resolució d’incidències 

tècniques. 

Assolit Tenim establert un protocol àgil de comunicació d’incidències tècniques internes  mitjançant el coordinador 

d’informàtica. 

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. 

Assolit. Mitjançant les capes de seguretat de Google garantim la seguretat en els espais virtuals emprats pel centre. 

Durant el curs 2018-2019 hem activitat, en fase de proves, la verificació de la contrasenya en dos passos. 
Això afegeix una segona capa de seguretat en el sistema de contrasenyes. 

20 Tot l'equipament està protegit contra els virus. Assolit. El 90% dels ordinadors utilitzen Linux amb la qual cosa no creiem necessària la utilització d’antivirus. El 

10 % restant utilitza Windows, en aquest cas utilitzem l’antivirus Windows Defender en els entorns de W10 
i l’antivirus Panda en els entorns de WXP. 

21 L’administrativa del centre coneix i utilitza adequadament les 

aplicacions informàtiques de gestió del Departament 
d’Ensenyament. 

Assolit Assegurar que en els ordinadors en què s’hagin d’utilitzar, es donin les condicions adequades d’accés a les 

aplicacions informàtiques de gestió del Departament. 
Assegurar el coneixement per part de les persones implicades de les aplicacions informàtiques de gestió del 

Departament d’Ensenyament. 

Accedir als serveis de suport a l’usuari en el cas de consultes o comunicació d’incidències relacionades amb 
el treball amb les aplicacions informàtiques de gestió del Departament d’Ensenyament. En el curs 2018-

2019 aquestes comunicacions es fan a través del servei de SAU. 

22 El centre no realitza i tampoc disposa de còpia de seguretat de les 

dades rellevants. El centre proporciona a cada professor les eines 
per poder fer còpies de seguretat. 

Assolit. Cada professor en funció del seu càrrec i de les seves responsabilitats executa les seves pròpies còpies de 

seguretat. El centre com a tal no assumeix responsabilitats sobre aquest tema, això sí posa a disposició de 
tots els professors les eines necessàries per poder fer les còpies de seguretat. 

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. 

Assolit. Anualment s'envia  el qüestionari al Departament. 

 

 

Àmbit: Entorn 

 Diagnosi Objectiu Actuació 

1 El centre té coneixement de l'equipament tecnològic de l'alumnat a 

la llar (connectivitat, ordinador i/o d'altres dispositius equivalents). 

No assolit. Passarem una enquesta a inici de curs als alumnes de 1r d'ESO. Previst per al curs 2019-2020.   

2 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). 

No assolit. Posar en coneixement de la comunitat educativa les possibilitats que ofereix l'entorn quant a accés a 

equipaments tecnològics (biblioteca). 
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3 El centre disposa de web. Assolit. 
http://institutmartamata.cat 

http://institutmartamata.org 

Tenim una pàgina web del centre que ens permet mostrar informació sobre el centre i notícies més rellevants. 
També assegurem tenir una imatge corporativa del web del centre. 

Tenim definides les persones responsables d'actualitzar els continguts, com també els responsables de la 

gestió tècnica de la web. 
Durant les portes obertes donem a conèixer a la comunitat educativa el web del centre, com també durant 

l'inici de curs als alumnes de 1r d'ESO. 
En tot moment incentivem l'ús i la consulta del web del centre per part de la comunitat educativa. 
 

4 El centre disposa d'intranet. Assolit. 

INTRANET INSTITUT 

L'empresa Infoself ens proporciona una intranet professional que utilitzem com a eina de treball. 

Tenim definits els continguts que seran accessibles a la intranet, la política de contrasenyes per accedir a la 

Intranet i la donem a conèixer, en les portes obertes, a la comunitat educativa. 
5 Les famílies tenen accés en tot moment a la intranet del centre Assolit. En el moment de fer la matrícula de l'alumne a cada família se li ofereix la possibilitat, gratuïtament, de 

poder accedir a la intranet del centre mitjançant un usuari i una contrasenya úniques. 

 
  

http://institutmartamata.cat/
http://institutmartamata.org/
https://login.ieduca.com/?error=login.no_token&lang=ca&centre=institutmartamata&modul=base
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5.-AVALUACIÓ I INDICADORS. 
 

 

El nostre pla TAC planteja l’assoliment d'una sèrie d'objectius generals. Per a cada objectiu general proposem una sèrie d’objectius específics associats al seu indicador corresponent. Aquest indicador ens permetrà 
avaluar  l'assoliment de l'objectiu. 

 
5.1. Definir i planificar els àmbits d'actuació i les línies generals de planificació de les tecnologies en el centre. 
 

Objectiu específic Indicadors 

Revisar els documents de gestió de centre (PEC, , Programació general anual de centre , PAC) per incloure les 

estratègies d'ús de les tecnologies. 

Revisió anual dels documents de centre: Projecte de direcció, Programació general anual de centre, 

Programacions didàctiques... Les revisions i modificacions dels diferents documents quedaran reflectides 

en les actes.   

Revisar anualment els criteris per tal que les tecnologies estiguin definides a les diferents programacions 

didàctiques de cada Departament. 

Les revisions i modificacions quedaran reflectides en les diferents programacions didàctiques de cada 

departament. 

 

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

Objectiu específic Indicadors 

Fer ús del correu electrònic per a la comunicació interna (professorat i alumnat) i externa (famílies, 

administració i serveis externs) 

Percentatge d'alumnes i famílies amb el correu del centre sota el domini institutmartamata.cat 

Mantenir actualitzada el web del centre El web del centre proporciona la informació necessària del centre de forma àgil i actualitzada. 
 

Promoure l'ús del Google Classroom i assegurar-ne l'accessibilitat per part de tot l'alumnat i professorat. Percentatge d'ús del Google Classroom per part de l'alumnat com a eina d'aprenentatge. 

Percentatge d'ús del Google Classroom per part del professorat com a eina d'aprenentatge. 
 

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

Objectiu específic Indicadors 

Establir mecanismes de control del funcionament dels recursos del centre i de comunicació d'incidències Tenir calculat el nombre de correus que rebi el Coordinador d'Informàtica relacionats amb les incidències 

tècniques en el centre.   

Establir mecanismes de recollida de propostes sobre la viabilitat de la incorporació de nous recursos TAC. Mitjançant un full de càlcul, el Coordinador d'Informàtica recollirà al llarg de cada curs les propostes. 

 

5.4. 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. 
 

Objectiu específic Indicadors 

Establir un mètode de treball per tal que el professorat pugui reservar les diferents aules d'informàtica.   Percentatge d'ocupació anual de les diferents aules d'informàtica. 

Establir mecanismes de control sobre les incidències, de tot tipus, en els ordinadors de la sala de professors. Portar un control del nombre d'incidències recollides a través del correu per part del Coordinador 
d'Informàtica i el temps de resolució de cada incidència.   

 

5.5. Vetllar per un ús de les TAC de forma segura, establint-ne les normes i seguint els protocols de drets d'autoria i llicències digitals. 

 
Objectiu específic Indicadors 

Vetllar per la seguretat de les dades personals en l'alumnat. Control del percentatge d'autoritzacions signades per les famílies sobre l'ús d’imatges i xarxes socials. 

Conèixer la normativa legal sobre la protecció de dades personals. Control i actualització anual de la normativa sobre la protecció de dades personals a la pàgina web del 
centre. 
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5.6. Assegurar la inclusió digital de tot l'alumnat i el professorat definint les eines necessàries i garantir-ne l'accessibilitat a tots els recursos. 
 

Objectiu específic Indicadors 

Establir mecanismes perquè tot l'alumnat de l'ESO pugui accedir a les aules d'informàtica durant el curs. Percentatge d'alumnes d'ESO que no han pogut anar a les aules d'informàtica durant el curs. 

 

5.7.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. 
 

Objectiu específic Indicadors 

Posar a l'abast del professorat les aplicacions  i recursos del Goolge APPS. Portar un control del temps que no s'han pogut utilitzar els recursos del Google APPS al llarg de cada curs 
acadèmic. 

 

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

Objectiu específic Indicadors 

Portar un control sobre la formació del professorat al llarg del curs. Al final de cada curs el Cap de Departament farà un recull de la formació realitzada pel professorat del 
centre. Aquesta informació quedarà recollida en la memòria del Departament anual. 

Propiciar el desenvolupament de bones pràctiques TAC en el centre i fer-les visibles. Incentivar l'ús del cloud 

en detriment de les memòries USB en els seu treball diari. 

Càlcul del percentatge del professorat que utilitza les memòries USB en el seu treball diari. 
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6.- UTILITZACIÓ DE LES TAC EN LES DIFERENTS AREES. 
 

 

Àrea de religió 
ESO - Batxillerat 

1. Sites de Google. 

2. Entorn Classroom 
3. Google docs  
4. VLC per passar pel·lícules 

Àrea Català 
Només 1r cicle d'ESO 

1. Xtec 

2. Jclic 
3. Edu365.cat 
4. Powerpoint 
5. Recursos web 
6. Joc del Gran dictat 
7. Blog text la Galera 
8. Kahoot.it 
9. Parla.cat 

ESO 

1. ARC: activitats i recursos i unitats didàctiques 

2. Youtube 
3. Marta, ajuda’m 
4. Saramarugan.com 
5. Teaching curtmetratge 
6. Info k 
7. Google drive 
8. Blogs xtec.cat 
9. Blogs CPNL 
10. Llenguacat.wikispaces 
11. Apunts UOC literatura catalana 
12. Punts de debat a través de TV3 a la carta: 30 minuts 
13. Blogs influencer (cultura i valors ètics) 
14. Economia en colors (cultura i valors ètics) 
15. Diccionaris en línia: diccionari.cat, DGLC, enciclopèdia.ca 

Àrea Educació Física. 
ESO - Batxillerat 

1. Google Classroom 

2. Google Drive 

3. Youtube 
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4. Editors de vídeo 
5. Goolge Docs 

6. Google Presentacions 

7. Microsoft Powerpoint 

 

 

 

 

 


