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1. INTRODUCCIÓ 
En el Pla TAC es recullen les característiques actuals de la Secció d’Institut Vallbona              
d’Anoia 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, didacticopedagògics  i curriculars. 

El desplegament d’aquest la ha de dimanitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge            
de l’alumnat per a l’assoliment de la competència digital. 

Alhora que ha d’agilitzar la gestió de la informació que circula per centre, entre alumnat,               
professorat i famílies, d’acord amb la normativa actual. 

Normativa amb referències al Pla TAC: 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya - LEC 
- Resolució de juny de 2014 - Documents d’organització i funcionament dels centres:            

PEC: Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement - Pla TAC 
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter             

personal - LOPD 
- Llei de propietat intel·lectual. 
- Llei 51/2003, de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat         

universal de les persones amb discapacitat (LINDAU) 
- Reial Decret 14/2007, de 12 de novembre, sobre accessibilitat electrònica. 

 

2. LA VISIÓ TAC DEL CENTRE 
A partir de tot el ventall d’eines que ens ofereixen les tecnologies de la informació i la                 
comunicació (TIC) es fa factible generar una font de recursos que ha de possibilitar la seva                
aplicació en els mecanismes d’ensenyament i aprenentatge que els documents ofrereixen a            
l’alumnat, a través de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). 

En especial, es vol afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques de l’àmbit             
digital per facilitar la consecució de la competència digital dels alumnes al finalitzar l’etapa              
d’ESO. 

 

 

3. OBJECTIUS 
Els objectius del pla TAC de centre són, entre d'altres:  

● Planificar el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educatiu,             
administratiu i comunicatiu.  



● Promoure l'assoliment de la competència digital per part de tots els alumnes.  
● Promoure l'assoliment de la competència digital docent per part de tots els            

professors. 
● Impulsar els usos curriculars de les TAC i fer-ne el seguiment i l'avaluació.  
● Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre.  
● Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en              

allò que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de               
dades de caràcter personal (LOPD), i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI).  

● Establir criteris per definir les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i            
d'assessorament i de formació dels docents.  

● Establir mesures per garantir la inclusió digital de tots els alumnes, evitar-ne així la              
fractura digital.  

● Establir la presència del centre a Internet (Portal del centre, plataforma virtual). 
● Establir mesures de protecció dels alumnes de continguts inadequats en l’accés a            

Internet, tant dels equipaments del centre com dels personals dels alumnes. 

 

4. CURRICULUM D’ESO 
En l'organització del currículum d'ESO s'aplica el Decret 187/2015, de 25 d'agost, pel qual              
s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. El curs          
2016-2017, l'aplicació d'aquest Decret s'estén a tota l'etapa secundària obligatòria i segueix            
un model d'ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial. La finalitat és que els             
alumnes assoleixin els coneixements i les competències necessàries per afavorir la seva            
autonomia en l'aprenentatge i el seu desenvolupament personal i social.  

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/DOIGC/DOIG
CDocumentspdf 

 

5. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 

5.1. Tasques de la comissió TIC - TAC 
El centre ha de valorar la conveniència de constituir una comissió TAC, integrada per algun               
membre de l'equip directiu, pel coordinador o coordinadora TAC del centre i per professors              
de diferents cursos, cicles, departaments o seminaris, amb els objectius següents:  

● Promoure, concretar i desplegar el pla TAC i fer-ne el seguiment en el marc del               
projecte educatiu de centre.  

● Revisar periòdicament les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)          
per tal d'adequar-les als usos i a la normativa sobre privacitat i protecció de dades               

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/DOIGC/DOIGCDocumentspdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/DOIGC/DOIGCDocumentspdf


que el centre faci de les tecnologies digitals i dels dispositius personals dels             
alumnes. Coordinar la integració de les TAC en les programacions curriculars.  

● Vetllar pel desplegament curricular de la competència digital de l'alumne.  
● Promoure l'ús de les TAC en la pràctica educativa a l'aula.  
● Vetllar per l'optimació de l'ús dels recursos tecnològics del centre.  
● Vetllar perquè es garanteixi la inclusió digital de tots els alumnes en els centres.  
● Vetllar perquè els dispositius digitals personals siguin considerats com a material           

escolar.  
● Vetllar per l’aplicació de mesures de protecció de continguts inadequats en l’accés a             

Internet, tant dels equipaments del centre com dels personals dels alumnes.           
http://xtec.gencat.cat/web/.content/at_usuari/guies/dispositius-personals-alumnat/Ori
entacions_Dispositius_Digitals_2016-17.pdf 

● Dinamitzar la presència a Internet del centre (portal, EVA, blog, etc.).  
● Establir el sistema de comunicació digital del centre amb les famílies i vetllar perquè              

es compleixi.  
● Vetllar per l'aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat de les dades i les               

infraestructures digitals del centre educatiu.  
● Vetllar perquè les famílies rebin la informació sobre les normes del centre pel que fa               

als dispositius digitals (usos, control parental, etc.).       
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/ 

La coordinació TAC del centre  

Atesa la complexitat que implica la gestió coordinada de les TAC en un centre educatiu, les                
NOFC poden establir la figura d'un coordinador o coordinadora TAC com a responsable             
d'aquesta gestió. Les funcions principals del coordinador o coordinadora TAC de centre són: 

● Assessorar els professors del centre en l'ús didàctic de les TAC, així com orientar-los              
sobre la formació en TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.  

● Assessorar el director o directora, els professors i el personal d'administració i            
serveis del centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica i            
economicoadministrativa del Departament d'Ensenyament.  

● Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments digitals del centre.  
● Vetllar per complir la reglamentació normativa i els estàndards tecnològics següents:  
● Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català, d'acord amb el que            

estableix l'article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.  
● Tenir cura dels criteris d’accessibilitat per seleccionar els recursos digitals als espais            

web del centre.  
● Incorporar la identificació gràfica adaptada al Programa d'identificació visual de la           

Generalitat de Catalunya als espais web del centre.  
● Fer el seguiment dels serveis TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest            

efecte, en el marc de l’actual model TIC de la Generalitat de Catalunya.  
● Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors del centre            

tingui la llicència legal d'ús corresponent.  
● Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l'intercanvi de documents           

electrònics.  
● Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre i que siguin accessibles en              

línia respectin els drets d'autoria i les llicències d'ús dels diferents elements que els              
integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.).  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/at_usuari/guies/dispositius-personals-alumnat/Orientacions_Dispositius_Digitals_2016-17.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/at_usuari/guies/dispositius-personals-alumnat/Orientacions_Dispositius_Digitals_2016-17.pdf


● Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement continguts que el mateix centre            
genera i que comparteix i difon a la xarxa s'ha de fer amb l'adopció de llicències                
Creative Commons.  

● Tenir cura de l’aplicació de les mesures de protecció de continguts inadequats en             
l’accés a Internet, acordades pel centre.      
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/ 

● Altres funcions que el director o directora del centre li encomani d'acord amb les              
directrius del Departament d'Ensenyament.  

 

Durant el curs 2014-15 es va començar a elaborar la diagnosi del Pla TAC del centre (veure                 
Annex 1) 

Durant el curs 2015-16 es va acabar la diagnosi i es va començar a establir Objectius,                
Indicadors i Actuacions. 

Durant el curs 2016-17 s’estan actualitzant els indicadors i actuacions del Pla TAC. 

5.2. Acollida del professorat nou 
Per a l’acollida del professorat nou es contemplarà: 

- Reunió a l’inici de curs, abans de començar les classes, explicar l’ús de llicències              
digitals per als llibres i recursos existents i explicar l’ús de les plataformes de gestió               
docent. 

- Alta al Moodle i assignació als grups 
- Alta a la plataforma de gestió docent 
- Alta al correu del centre “@sesvallbona.org” de Google Apps. 

La coordinació TAC remet un email al nou docent amb tota la informació d’usuaris i claus                
corresponents al Moodle i al correu del centre. (Veure un model d’email a l’Annex 2) 

Des de direcció se li dóna accés a la plataforma de gestió docent del centre. 

5.3. Acollida de l’alumnat nou 
El model “Alta TIC alumnat nou” es troba a la carpeta de l’alumnat que prepara la                
coordinadora LIC. 

Tant l’alumnat de primer d’ESO, com la matrícula viva, caldrà que en l’acollida se’ls hi               
facilitin els usuaris i contrasenyes que els calen per teniu accés a les plataformes digitals. 

Veure el document a l’Annex 3. 

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/


5.4. Còpies de seguretat del centre 
Periòdicament la persona que realitza el servei preventiu genera i actualitza les còpies de              
seguretat dels discs de Direcció i Secretaria, de la Sala de Professorat i de les unitats                
compartides del servidor. 

5.5. Pàgina web del centre 
La pàgina web del centre té la següent url: http://sesvallbona.org/ que redirecciona a la web               
del servei àgora de la generalitat amb la url: https://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/. 

En la pàgina web s’informa de notícies d’actualitat, s’hi puja la informació del centre que ha                
de ser accessible per a la comunitat educativa, s’hi incorporen enllaços d’interès per a              
aquesta i s’hi comuniquen els serveis que ofereix l’institut. 

 

Exemple de la pàgina web a dia 15/3/2017. 

Actualment la pàgina web està sota el projecte Nodes del departament d’Ensenyament.  

Tipus d’usuaris 
Els usuaris es poden classificar i tenir permisos de diferents nivells. Per a tenir nivell               
d’administrador s’ha de canviar des d’un altre administrador de la web. 

Informació per a treballar amb Nodes 
Hi ha informació de l’utilització de Nodes als següents enllaços: 

https://agora.xtec.cat/nodes/guia-rapida/ 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/agora-nodes/index 

http://sesvallbona.org/
https://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/
https://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/
https://agora.xtec.cat/nodes/guia-rapida/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/agora-nodes/index


5.6. Formació 
La formació per a pares pel que fa a les plataformes digitals del centre es realitza a principi                  
de curs amb els tutors dels seus fills. 

La formació per al professorat es fa a l’inici de curs de l’1 al 15 de setembre. 

La formació a l’alumnat es realitza durant la primera setmana del curs (tal com s’especifica a                
la PGA). 

6. COMUNICACIÓ 
La comunicació en les seves diferents vies s’especifica a continuació. 

Comunicació entre el professorat del centre: 

Les vies més utilitzades per compartir la informació amb el professorat són: 

- El correu electrònic de la XTEC i l’aplicació DRIVE del mateix servei xtec. 
- La plataforma iEducació a partir del curs 2015-16. 

Comunicació amb l’alumnat: 

- Correu electrònic de Google Apps for Education “@sesvallbona.org” 
- Plataforma digital Moodle.http://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/moodle/ 
- Pàgina web www.sesvallbona.org 

Comunicació amb les famílies: 

- Correu electrònic de la secretaria del centre a8056019@xtec.cat 
- Plataforma iEducació. 
- Pàgina web www.sesvallbona.org. 

Xarxes socials: 

L’institut és present a les xarxes socials Twitter, pinterest i Instagram i es valorarà si també                
s’activa Facebook. 

 

  

http://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/moodle/
http://www.sesvallbona.org/
mailto:a8056019@xtec.cat
http://www.sesvallbona.org/


7. RECURSOS 
El centre es dota dels recursos del Departament d’Ensenyament que li permet conservar la              
infraestructura del centre a nivell econòmic. Altres recursos TAC són: 

- Revisions del personal SAU-TIC (servei d’atenció a l’usuari) 
- Col·laboració amb alumnes del CFGM de l’INS Guinovarda que realitzen pràctiques           

del cicle formatiu. 

8. INFRAESTRUCTURA TIC DEL CENTRE 

8.1. Distribució de la xarxa i WiFi del centre 
Els mesos de novembre i desembre de 2018 s’ha fet una semitransformació del centre i               
s’han col·locat noves antenes WiFi a l’institut. 

Fins a desembre de 2018, ha funcionat de la següent manera: 

Des de l’exterior del centre entra un cable de fibra òptica fins al “despatx 1” on hi ha el RAC                    
principal; aquesta tecnologia està instal·lada, aproximadament, des del febrer de 2014.           
Abans d’haver-hi la fibra òptica, el funcionament d’Internet es distribuïda en 2 xarxes amb              
encaminadors (routers) ADSL: 

- Una anomenada XEBA (des que es va posar en funcionament l’institut) que            
subministrava Internet a l’aula d’informàtica, al mòdul 1 i amb un cablejat des del              
RAC (petit) de l’aula d’informàtica al vestíbul de tots els mòduls on hi havia un punt                
de WiFi. 

- I la xarxa educat 1x1 (amb 2 encaminadors) amb un cablejat que surt des del RAC                
principal fins a totes les aules excepte “l’aula polivalent” i el “laboratori”; a totes les               
altres classes hi ha un punt de WiFi. 

Des de la instal·lació de la fibra òptica es van substituir els 3 encaminadors anteriorment               
esmentats per un sol. 

Característiques de la instal·lació de la xarxa de l’insitut de Vallbona d’Anoia: 

- Al RAC principal del “despatx 1” hi ha un SAI de telecomunicacions per evitar que               
una pujada de tensió elèctrica pugui danyar la instal·lació. 

- Des del RAC principal hi ha una controlada que centralitza tots els aparells WiFi              
(xarxa educat 1x1) de les aules (amb un cablejat directe). 

- El RAC principal està connectat a un RAC secundari situat a l’aula d’informàtica; des              
d’aquest surt el cablejat fins: 

- Al vestíbul de tots els mòduls, on hi havia un punt WiFi que es va treure degut                 
a la seva baixa utilització, ja que cada punt WiFi era com una xarxa              
independent i amb la instal·lació de la xarxa educat1x1 el WiFi és uniforme a              
tot el centre. Des d’aquest cable que arriba al vestíbul de tots els mòduls s’ha               



fet arribar aquest cablejat fins a l’interruptor que hi ha al costat de l’ordinador              
del professor. Aquesta instal·lació es va fer per si algun dia la xarxa             
educat1x1 no funcionava, que el professor tingués connexió amb la XEBA. 

- Al mòdul 1 el cable que arriba es connecta a través d’un PLC a la xarxa                
elèctrica del mòdul i amb uns altres PLC receptors s’agafa el senyal a la sala               
de professors, secretaria, consergeria i direcció. El WiFi que hi ha a la sala de               
professors penja d’aquesta xarxa. 

- A tots els ordinadors de l’aula d’informàtica. 
- Al despatx 1 hi ha dos servidors: 

- Un des del que es pot compartir carpetes des de qualsevol ordinador que hi              
tingui autorització. Actualment només s’hi pot accedir des de la sala de            
professors, direcció i secretaria. 

- Un altre instal·lat pel Departament d’Ensenyament per controlar les         
fotocòpies que es fan al centre. 

- Els ordinadors de la sala de professors, direcció, secretaria i la impressora de             
consergeria estan en xarxa i també estan en xarxa amb el servidor que hi ha al                
despatx 1. 

- Tant els ordinadors de la sala de professors com els de l’aula d’informàtica estan              
“congelats”. 

- Sempre hi ha hagut problemes d’accés a la xarxa educat1x1 des del laboratori. Des              
del curs 2014/15 s’ha instal·lat un conversor de cable a WiFi (la senyal d’Internet que               
li arriba és la cablejada per a l’ordinador del professor). El nom de la seva xarxa WiFi                 
és “Laboratori” i no necessita contrasenya per connectar-hi. 

- La xarxa educat 1x1 és del que s’anomena quarta generació: els aparells es poden              
connectar a una o altra antena receptora sense haver de desconnectar-se a una i              
connectar-se a l’altra. Des de l’última actualització del software (feta per l’empresa            
instal·ladora Spark Ibérica al maig de 2015) els dispositius més nous troben 2 xarxes              
educat1x1: la més antiga “educat1x1” en minúscules i la més moderna “Educat1x1”            
en majúscules. 

Falta explicar com arriba la wifi Modul 1 al primer mòdul. 

8.2. Distribució i manteniment del maquinari de les aules 
Ordinadors fixes: a la sala de professors, direcció, secretaria i aula d’informàtica. 

Totes les aules tenen un ordinador Lenovo nous de setembre de 2018 per utilitzar amb la                
pissarra digital i el projector. 

Distribució dels projectors a les aules digitals: 

- PDI amb canó de curta distància: A2, A3, A4, A6, A7, A8 i tecnologia. 
- Canó estandard: A1, Aula Polivalent, Laboratori, Aula d’Informàtica, A5 i A9. 
- A la biblioteca no hi ha projector  

Una vegada al mes aproximadament ve un tècnic del Departament d’Ensenyament a fer             
tasques de manteniment general, tant de maquinari com de programari. 



Les avaries que hem tingut amb l’equip informàtic van en augment, el parc s’està fent vell. 

8.3. Compra d’ordinadors per part de l’alumnat 
Mentre no hi ha cap model predefinit des del Departament d’Ensenyament ni tampoc estan              
subvencionats, el centre aconsella unes prestacions mínimes cada principi de curs de cara             
a l’alumnat nou i aquell que hagi de fer un canvi d’ordinador per tal de facilitar a les famílies                   
la tria de l’ordinador per als estudis a l’Institut. 

https://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/estudis/material-escolar-ordinador/ 

8.4. Normes de funcionament de les eines TIC a les         
aules 

Per al bon funcionament a les aules el centre ha elaborat unes normes de funcionament de                
les eines TIC a les aules. 

Al centre ens fonamentarem en dos eixos principals: 

- L’ordinador és una eina d’estudi i treball i, per tant, serà tractat com a tal. 
- El professorat és el tot moment qui dirigeix i ordena què cal fer. 

8.5. Incidències TIC de l’alumnat 
El centre té a disposició de l’alumnat un model per a poder comunicar al coordinador TIC les                 
incidències en què es troben. D’aquesta manera si tenen algun problema amb l’accés a les               
plataformes digitals del centre o amb la connectivitat poden omplir el model i lliurar-lo a               
consergeria. 

Aquest document s’explica en les tutories d’inici de curs. 

8.6. Préstec d’ordinadors 
Si un alumne té l’ordinador espatllat i el porta a arreglar pot comunicar-ho a Secretaria on                
pot fer una demanda i se li gestionarà el servei de préstec d’un ordinador pel temps que                 
trigui la reparació amb un màxim de tres setmanes. 

Es lliura un model a emplenat per la família on consten les condicions del préstec. 

  

https://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/estudis/material-escolar-ordinador/


Annex I 
Diagnosi del centre Juny 2015 

https://docs.google.com/a/xtec.cat/spreadsheets/d/1XoPtv9oeEgI8yUjvMPQc-ZhPaXU55ce
X66xa-PFuztM/edit?usp=sharing 

 

Punt 1: Estratègia, lideratge i gestió 

 

Punts molt forts 

03. 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 

10. El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones responsables per gestionar la                 
informació interna pel que fa al Pla TAC 

01. El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones responsables per               
comunicar-se amb la comunitat educativa 

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

2. Les famílies coneixen la normativa d’ús dels telèfons mòbils al centre 

13. Existeix un punt a les NOFC respecte de l’ús dels telèfons mòbils al centre: tipologia d’ús,                 
espais permesos 

01. 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 

 

Punts forts 

06. 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 

08. La direcció del centre defineix les responsabilitats i les distribueix als nivells adients per               
impulsar l'ús de les TAC 

07. Existeix una comissió TAC de centre, amb implicació de l'equip directiu, per coordinar la               
integració de les TAC 

https://docs.google.com/a/xtec.cat/spreadsheets/d/1XoPtv9oeEgI8yUjvMPQc-ZhPaXU55ceX66xa-PFuztM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/xtec.cat/spreadsheets/d/1XoPtv9oeEgI8yUjvMPQc-ZhPaXU55ceX66xa-PFuztM/edit?usp=sharing


11. 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 

04. 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 

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) 

 

Punts febles 

12. El centre té formalitzats els procediments per garantir l'accessibilitat de la comunitat             
educativa als serveis digitals del centre 

 

Punts molt febles 

05. El centre té formalitzats els procediments per garantir l'assoliment de la competència digital              
de tot l'alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la 

02. El Projecte de direcció té en compte la planificació global de les TAC al centre, el seu estat                   
de desenvolupament i prioritats, proporcionant una visió sostenible per fases i terminis i             
considerant els recursos disponibles 

01. S'han definit mecanismes formals per acompanyar el professorat en la implementació de les              
TAC a l'aula 

14. Existeix un protocol clar dirigit a tota la comunitat educativa sobre aspectes de privacitat en                
l’ús de telèfons mòbils 3. Existeix un protocol clar dirigit a les famílies i personal extern al centre                  
sobre aspectes de privacitat en l’ús de telèfons mòbils 

 

 

 

Punt 2. Usos curriculars 

 

Punts molt forts 

03. El professorat promou apropiades pel que fa a l'ús segur d'Internet i el respecte de la                 
propietat intel·lectual 



06. El professorat utilitza els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, a l'aula 

08. El professorat utilitza l'EVA del centre per posar a l'abast de l'alumnat materials i recursos                
per a l'aprenentatge 

09. L'alumnat utilitza l'EVA del centre per fer activitats i treballar de forma col·laborativa 

01. Es realitzen projectes col·laboratius amb suport TIC amb d'altres centres del país o d'arreu 

03. Les TAC s'utilitzen per facilitar l'aprenentatge més enllà de l'espai i l'horari de l'aula i fora de                  
l'escola 

06. Els usos de les TAC s'aprofiten per transformar els processos d'ensenyament/aprenentatge            
tot donant als alumnes un paper més actiu 

05. La programació de totes les àrees curriculars incorpora continguts digitals per al treball per               
part de l'alumnat 

07. En la programació didàctica de cada matèria s'utilitzen els recursos digitals específics per a               
aquell àmbit de coneixement 

07. Els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, són utilitzats també per l'alumnat                
per a presentacions o exposicions davant el grup classe 

 

Punts forts 

05. 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 

02. Les TAC (EVA del Centre, Intranet, Extranet, Web) s'utilitzen per involucrar la comunitat              
educativa en els processos i activitats d'aprenentatge 

02. El professorat estimula l'alumnat per tal que assoleixi la competència digital 

04. L'ús de les TAC és divers i abasta des d'aplicacions instrumentals i d'exercitació (per               
exemple programes d'ofimàtica o activitats tipus JClic) fins a activitats de cerca, processament i              
presentació de la informació (per exemple webquestes). 

01. El professorat, sota el lideratge de l'equip directiu, és proactiu en la integració de les TAC a                  
l'aula 

 

Punts febles 

02. La concreció i el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat com a              
competència bàsica transversal són coherents i equilibrats a través dels nivells i de les àrees i                
matèries 



03. S'utilitzen les tecnologies en l'avaluació i el seguiment personalitzat de l'alumnat 

01. Existeix una programació seqüenciada dels usos de les TAC interrelacionada amb el             
desenvolupament de les diferents competències i continguts curriculars 

011. L’alumnat utilitza dispositius mòbils per fer activitats i generar continguts 

010. El professorat incorpora l’ús de dispositius mòbils per dur a terme activitats d’aprenentatge 

 

Punts molt febles 

08. 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 

04. El centre utilitza el potencial de les TAC per personalitzar els aprenentatges i adaptar-los a                
les característiques i necessitats de cada alumne/a 

 

 

Punt 3. Competència digital docent i desenvolupament       
professional 

 

Punts molt forts 

04. El professorat del centre està capacitat per utilitzar els sistemes de projecció, ja siguin               
interactius (PDI) o no, a l'aula 

06. El professorat té els coneixements i habilitats necessaris per utilitzar els entorns digitals              
d'ensenyament-aprenentatge del centre amb tot el seu alumnat 

07. El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col·laboratives en entorns              
digitals 

09. 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 

08. El professorat disposa d'habilitats i estratègies per garantir la inclusió digital de tot l'alumnat               
a partir de les seves capacitats individuals pel que fa a accessibilitat i tecnologies de suport                
necessàries 

05. El professorat del centre usa les tecnologies habitualment en la preparació de materials de               
treball per a tot el seu alumnat 



Punts forts 

01. 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 

02. El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col·laboratives            
interdisciplinars en entorns digitals 

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

03. El professorat del centre és competent per seleccionar recursos digitals per a tot el seu                
alumnat 

01. El professorat és conscient de la importància d'utilitzar les TAC per a la millora dels resultats                 
i l'èxit escolar 

 

Punts forts 

01. 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 

02. El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col·laboratives            
interdisciplinars en entorns digitals 

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

03. El professorat del centre és competent per seleccionar recursos digitals per a tot el seu                
alumnat 

01. El professorat és conscient de la importància d'utilitzar les TAC per a la millora dels resultats                 
i l'èxit escolar 

 

Punts febles 

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

 

Punts molt febles 

04. El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de pràctiques del               
centre 

01. El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de pràctiques              
amb el professorat d'altres centres 



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

 

 

Punt 4. Seguiment, avaluació i millora 

 

Punts molt forts 

03. El centre disposa d'uns criteris explícits i detallats sobre usos acceptables d'Internet i de les                
tecnologies per part de l'alumnat i el professorat i té cura del seu compliment 

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

 

Punts forts 

02. 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) 

09. L'alumnat s'implica en el bon ús de les infraestructures tecnològiques del centre 

 

Punts febles 

05. 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 

 

Punts molt febles 

07. El centre és estricte pel que fa al compliment de la normativa de llicències de programari 

08. El centre fa un seguiment dels usos d'Internet i, a partir d'aquesta informació pren decisions,                
per exemple aplicar les mesures de filtració de contingut pertinents 

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

12. El centre disposa de mecanismes per al seguiment i avaluació dels resultats amb l'ús de les                 
TAC 



03. El centre disposa dels canals per tal que la comunitat educativa s'impliqui en la millora dels                 
usos de les tecnologies al centre 

11. Existeix un sistema d'identificació de bons usos de les TAC al centre que afavoreix que es                 
puguin divulgar, compartir i estendre entre el professorat 

02. S'apliquen els mecanismes d'avaluació de la competència digital de l'alumnat com a             
competència bàsica transversal definits pel centre 

14. Hi ha establerts els mecanismes d'avaluació de la competència digital de l'alumnat com a               
competència bàsica transversal 

10. El professorat coneix la documentació de definició i seguiment del Pla TAC i pot accedir-hi                
fàcilment 

13. Hi ha establerts uns mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de les TAC a les aules 

04. El centre disposa de criteris clars sobre l'accessibilitat i tots els materials digitals que publica                
són accessibles 

06. El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital, hi ajusta totes les                  
actuacions i en fa el seguiment 

01. S'aplica i es documenta un pla d'acció que marca les línies prioritàries de millora previstes                
en les actualitzacions regulars del Pla TAC 

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

05. El centre vetlla perquè les seves bones pràctiques en TAC es difonguin a través dels canals                 
disponibles (Seminaris TAC, XTEC i d'altres) 

04. El centre ofereix informació i orientacions a les famílies sobre els usos adequats de les                
tecnologies digitals a la llar 

 

 

Punt 5. Infraestructures i serveis digitals 

 

Punts molt forts 

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 

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



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

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 

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 

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 

03. El centre disposa de web 

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

20. Tot l'equipament està protegit contra els virus 

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

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 

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

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

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

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 

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

 

Punts forts 

02. L'accés a internet té un cabal suficient per atendre les activitats educatives quotidianes que               
es realitzen al centre 



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

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

04. El centre disposa d'intranet 

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

 

Punts febles 

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

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

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) 

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

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

 

Punts molt febles 

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

  



Annex II 
Benvolgut _____________, 

Sóc _______________, coordinador/a d'informàtica, t'informo dels accessos a les plataformes digitals           
que fem servir a l'institut: 

Canvia les claus quan hi accedeixis per a major seguretat. 

- Correu del centre: T'he creat el correu següent. Hi has d'entrar a través de gmail.com posant tot el                   
nom d'usuari sencer (amb @sesvallbona.org) 

Nom d’usuari 
nom.cognom@sesvallbona.org 
Contrasenya 
xxxxxxxxx 

 
- Accés a Moodle: tindràs accés als cursos en l’enllaç:          
http://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/moodle/. Si necessites que creï algun curs ja m'ho         
comentaràs.  

Nom d’usuari 
nom.cognom 
Contrasenya 
xxxxxxxxxx 

- Accés a iEduca: tindràs accés als cursos en l’enllaç:          
http://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/moodle/. Si necessites que creï algun curs ja m'ho         
comentaràs.  

Nom d’usuari 
nom.cognom 
Contrasenya 
xxxxxxxxxx 

 
Si tens dubtes o peticions el millor és que ens trametis un email. 
 
Gràcies. 
 

 

 

  

http://gmail.com/
http://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/moodle/
http://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/moodle/


Annex III 
ALTA PLATAFORMES DIGITALS DEL NOU ALUMNAT 

Nom i cognom:  

Correu del centre (@sesvallbona.org) 

Usuari: 

Clau: 

Moodle SES Vallbona (http://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/moodle/) 
Usuari: 

Clau: 

Si tens problemes o dubtes dirigeix-te a Consergeria i demana el full d’incidències TIC              
d’alumnat. 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/moodle/

