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Introducció
LesTACsónelconjuntdetecnologiesdel'aprenentatgeidelconeixement.
El desplegament normatiu del currículum, recollit en els decrets 142/2007, 143/2007, i
142/2008, i en l’article 58 i 59 de la LEC de 2009 estableix les competències bàsiques del
sistema educatiu, entre les quals hi ha la competència digital com a competència
metodològicaquehand'assolirtotselsalumnes.
Es tracta doncs de posar les tecnologies al servei d'una millora en els processos
d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es
desenvolupenal’entorn,alcentreia
l’aula.
La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un procés
d'innovació i gestió del canvi, que afecta d'una banda tots els seus integrants i, de l'altra,
aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic. Per facilitar que
aquestprocésesdesenvolupideformaharmònica,ésnecessariunPlaTACespecíficque
formipartdelProjecteEducatiudelCentre.
Aquest Pla TAC té com a objectiu proposar un procediment a seguir per a desenvolupar i
concretar les eines digitals que els alumnes han d’assolir a cada nivell. Per tant a través de
les noves tecnologies es pretén millorar els processos d’aprenentatge de l’alumnat i a la
vegadamillorarlagestióacadèmica.
Tal com determina la Llei d’Educació aprovada pel Parlament de Catalunya de les
Tecnologiesdel’aprenentatgeilaComunicació-TAC,hemd’aconseguirtresobjectius:
●

●

●

Competència digital: conjunt de coneixements, destreses, capacitats i habilitats, en
conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en
contextosdigitalsiambinstrumentsdigitals.
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
latecnologia.
Maduresa tecnològica: grau d’implantació de les tecnologies en els processos
d’aprenentatgedel’alumnat.
tornaral’índex
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Justificació
Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a
l’acció didàctica del professorat i per a l’aprenentatge de l’alumnat. També 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).
L’Institut Vallvera disposa d’una infraestructura, ordinadors, programari i suport tècnic
determinat.
El professorat del centre ha anat incorporant les noves tecnologies a les seves pràctiques
metodològiquesdeformamésomenyscoordinada.
EnaquestcontextlajustificaciódelPlaTACvedeterminadaper:
● La necessitat de reduir les mancances actuals en equipaments, recursos i capacitats
humanesperal'assolimentdelnivelldecompetènciadigital.
● Establir un full de ruta per als propers cursos que coordini i orienti les actuacions TIC
/TACaefectuarenaquestsperíodedetemps.
● Assolir un nivell de competència digital, per part de tot el professorat i, per part de
l’alumnat,adequatalsrequerimentsdelasocietatactual.
● Establir les pautes d'actuació dels diferents col·lectius del centre envers els
equipamentsdigitalsdisponibles.
Tornaal’índex
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Diagnosi
Ladiagnosis’harealitzatapartirdeldocumentPlaTacdelDepartamentd’Ensenyamentila
numeraciócorresponatresàmbits;aula,centreientorn.
Estratègia,lideratgeigestió
● Puntsforts
01.Elcentretédefinitselpaperdelscanalsdigitalsilespersonesresponsablesper
comunicar-seamblacomunitateducativa.
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
indicadorsassociatsperamesurar-losivetllaperlasevaconcreció.
06.Ladirecciódelcentreconeixelsaspectesjurídicsvinculatsalsusosèticsdeles
tecnologies digitals, com la privacitat i seguretat de les dades i la propietat
intel·lectual.
07. Existeix una comissió TAC de centre, amb implicació de l'equip directiu, per
coordinarlaintegraciódelesTAC.
10.Elcentretédefinitselpaperdelscanalsdigitalsilespersonesresponsablesper
gestionarlainformacióinternapelquefaalPlaTAC.
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.
12. El centre té formalitzats els procediments per garantir l'accessibilitat de la
comunitateducativaalsserveisdigitalsdelcentre.
●

Puntsfebles
01. S'han definit mecanismes formals per acompanyar el professorat en la
implementaciódelesTACal'aula.
04. El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital de tot
l'alumnatihiajustatoteslesactuacionspelquefaagarantirl'accessibilitatielsuport
tecnològicnecessari.
08. La direcció del centre defineix les responsabilitats i les distribueix als nivells
adientsperimpulsarl'úsdelesTAC.
09. El centre preveu la detecció de necessitats de formació TAC i les incorpora al Pla
de
formaciódecentre.

●

Puntsmoltfebles
01. Existeix una visió i estratègia en l'ús de les tecnologies per a la millora dels
processosd'ensenyament/aprenentatgereflectidaenelProjecteEducatiudeCentre.
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
fasesiterminisiconsiderantelsrecursosdisponibles.
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
seguimentiavaluar-la.
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Usoscurriculars
● Puntsmoltforts
06.Elprofessoratutilitzaelssistemesdeprojecció,jasiguininteractius(PDI)ono,
a
l'aula.
07.Elssistemesdeprojecció,jasiguininteractius(PDI)ono,sónutilitzatstambé
per
l'alumnatperapresentacions
oexposicionsdavantelgrupclasse.
●

Puntsforts
02. Les TAC (EVA del Centre, Intranet, Extranet, Web) s'utilitzen per involucrar la
comunitateducativaenelsprocessosiactivitatsd'aprenentatge.
03. Les TAC s'utilitzen per facilitar l'aprenentatge més enllà de l'espai i l'horari de
l'aulaiforadel'escola.
03.S'utilitzenlestecnologies
enl'avaluacióielseguimentpersonalitzatdel'alumnat.
04. L'ús de les TAC és divers i abasta des d'aplicacions instrumentals i d'exercitació
(perexempleprogramesd'ofimàticaoactivitatstipusJClic)finsaactivitatsdecerca,
processamentipresentaciódelainformació(perexemplewebquestes).
05.Laprogramaciódetoteslesàreescurricularsincorporacontingutsdigitalsperal
treballperpartdel'alumnat.
08.Elprofessoratutilitzal'EVAdelcentreperposaral'abastdel'alumnatmaterials
i
recursosperal'aprenentatge.

●

Puntsfebles
01. El professorat, sota el lideratge de l'equip directiu, és proactiu en la integració de
les
TACal'aula.
01. Es realitzen projectes col·laboratius amb suport TIC amb d'altres centres del país
od'arreu.
02.Elprofessoratestimulal'alumnatpertalqueassoleixilacompetènciadigital.
03. El professorat promou apropiades pel que fa a l'ús segur d'Internet i el respecte
de
lapropietatintel·lectual.
05. Els usos de les TAC a l'aula inclouen projectes, activitats col·laboratives, de
simulacióodeproducciódecontingutperpartdel'alumnat.
06. Els usos de les TAC s'aprofiten per transformar els processos
d'ensenyament/aprenentatgetotdonantalsalumnesunpapermésactiu.
07. En la programació didàctica de cada matèria s'utilitzen els recursos digitals
específicsperaaquellàmbit
deconeixement.
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.
09. L'alumnat utilitza l'EVA del centre per fer activitats i treballar de forma
col·laborativa.

●

Puntsmoltfebles
01. Existeix una programació seqüenciada dels usos de les TAC interrelacionada
ambeldesenvolupamentdelesdiferentscompetènciesicontingutscurriculars.
02.Laconcrecióieldesenvolupamentdelacompetènciadigitaldel'alumnatcom
a
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competència bàsica transversal són coherents i equilibrats a través dels nivells i de
les
àreesimatèries.
04.ElcentreutilitzaelpotencialdelesTACperpersonalitzarelsaprenentatgesi
adaptar-losalescaracterístiquesinecessitatsdecadaalumne/a.
Competènciadigitaldocentidesenvolupamentprofessional
● Puntsforts
01. El professorat és conscient de la importància d'utilitzar les TAC per a la millora
delsresultatsil'èxitescolar.
03. El professorat del centre és competent per seleccionar recursos digitals per a tot
elseualumnat.
04.Elprofessoratdelcentreestàcapacitatperutilitzarelssistemesdeprojecció,ja
siguininteractius(PDI)ono,al'aula.
●

Puntsfebles
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.ElprofessoratconeixiaplicalesTACperalamilloradelsresultatsil'èxitescolar.
02.Elprofessoratéscompetentperplantejariparticiparenactivitatscol.laboratives
interdisciplinarsenentornsdigitals.
05. El professorat del centre usa les tecnologies habitualment en la preparació de
materialsdetreballperatotelseualumnat.(juny17)
06. El professorat té els coneixements i habilitats necessaris per utilitzar els entorns
digitalsd'ensenyament-aprenentatgedelcentreambtotelseualumnat.(juny17)
07. El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col·laboratives
en
entornsdigitals.
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
compteenlasevapràcticadiària.

●

Puntsmoltfebles
01. El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de
pràctiquesambelprofessoratd'altrescentres.
02.Elprofessorattélacapacitatdeconstruirunaxarxaderelacionsireferènciesper
actualitzaricompartirelsseusconeixementsenentornsdigitals.
03. El professorat sap identificar les seves necessitats en relació amb les TAC i les
expressaivehiculaenelPla
deformaciódelcentre.
04. El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de
pràctiquesdelcentre.
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
tecnologiesdesuportnecessàries.
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Seguiment,avaluacióimillora
● Puntsforts
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
sevaautoritzacióformal.
09.L'alumnats'implicaenelbonúsdelesinfraestructurestecnològiquesdelcentre.
●

Puntsfebles
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).(juny17)
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.
04. El centre ofereix informació i orientacions a les famílies sobre els usos adequats
de
lestecnologiesdigitalsalallar.
07. El centre és estricte pel que fa al compliment de la normativa de llicències de
programari.(juny17)
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.(juny17)

●

Puntsmoltfebles
01. S'aplica i es documenta un pla d'acció que marca les línies prioritàries de millora
previstesenlesactualitzacionsregularsdelPlaTAC.
01. S'apliquen els mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de les TAC a les
aulesdefinitspelcentre.
02. La comunitat educativa pot accedir fàcilment i coneix la documentació de
definicióiseguimentdelPlaTAC.
02. S'apliquen els mecanismes d'avaluació de la competència digital de l'alumnat
comacompetènciabàsicatransversaldefinitspelcentre.
03. El centre disposa dels canals per tal que la comunitat educativa s'impliqui en la
milloradelsusosdelestecnologiesalcentre.
04. El centre disposa de criteris clars sobre l'accessibilitat i tots els materials digitals
quepublicasónaccessibles.
05. El centre té acordats i documentats els procediments de protecció de dades i
protecciódedretsd'autoria,elsaplicaivetllapelseucompliment.
05. El centre vetlla perquè les seves bones pràctiques en TAC es difonguin a través
delscanalsdisponibles(SeminarisTAC,XTECid'altres).
06. El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital, hi ajusta
toteslesactuacionsienfaelseguiment.
10. El professorat coneix la documentació de definició i seguiment del Pla TAC i pot
accedir-hifàcilment.
11. Existeix un sistema d'identificació de bons usos de les TAC al centre que
afavoreixqueespuguindivulgar,compartiriestendreentreelprofessorat.
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12. El centre disposa de mecanismes per al seguiment i avaluació dels resultats amb
l'ús
delesTAC.
13. Hi ha establerts uns mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de les TAC a
les
aules.
14. Hi ha establerts els mecanismes d'avaluació de la competència digital de
l'alumnatcomacompetènciabàsicatransversal.
Infraestructuresiserveisdigitals
● Puntsmoltforts
01. El centre vetlla perquè les instal·lacions i equipaments funcionin correctament
d'acordambelsestàndardsdereferència.
01. Tots els espais de treball del centre, molt especialment les aules, disposen de
connectivitatalaxarxadelcentreiaInternet.
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
unracódel'aula.
03.Elcentredisposadeweb.
03. Les aules amb un model de connectivitat 1:1 permeten connectivitat a tots els
estudiantsdel'aulasimultàniament.
04.Elcentredisposad'intranet.
04. Les aules informàtiques i aules especialitzades estan operatives i en adequat
estatdefuncionament.
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,
moltespecialmentquanelmodelsigui1:1.
14.Elcentredisposad'unentornvirtuald'aprenentatge(EVA).
17.Elcentrehaestablertunprotocolperalaresoluciód'incidènciestècniques.
20.Totl'equipamentestàprotegitcontraelsvirus.
●

Puntsforts
02. L'accés a Internet té un cabal suficient per atendre les activitats educatives
quotidianesqueesrealitzenalcentre.
03.Elsordinadorsestandisponiblesalsdiferentsespaisd'aprenentatgedelcentre.
05. Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles s'adapten a
les
necessitatsdel'alumnat.
06. Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles s'adapten a
les
necessitatsdelprofessoratil'activitatcurricular.
11.Existeixuninventariactualitzatdelesinfraestructuresdigitals.(juny17)
13. El centre disposa d'un assessorament intern o extern suficient a l'hora de triar
infraestructuresiserveisdigitals.(juny17)
15. El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge amb orientacions
específiquesperaunúscorrecteperpartdelprofessoratil'alumnat.
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.
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21. El centre coneix i utilitza adequadement les aplicacions informàtiques de gestió
del
Departamentd'Ensenyament.
23. El centre completa anualment el qüestionari que envia el Departament per a
l'estadísticadelaSocietatdelaInformacióenelscentreseducatius.
●

Puntsfebles
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
espaisd'úspúblic).
08. El centre disposa i utilitza perifèrics especialitzats per al treball en àmbits
curricularsdiversos(exemple:microscopis,teclatsmusicals).
10.Elcentretéunplaambprioritatsperalarenovaciódel'equipamentTAC.
12. Existeix un inventari actualitzat del programari i els serveis digitals disponibles al
centre(perex.blocs,wikis,correuelectrònic,etc).
16.Elcentredisposad'unapolíticadefiltratgedecontinguts.
18. Existeix un protocol de centre conegut pel professorat pel que fa a la selecció i
ús
deserveisdigitals(blocs,correuelectrònic...).
22.Elcentrerealitzaidisposadecòpiadeseguretatdelesdadesrellevants.(juny17)

●

Puntsmoltfebles
01. El centre té coneixement de l'equipament tecnològic de l'alumnat a la llar
(connectivitat,ordinadori/od'altresdispositiusequivalents)(juny17).
04. Els espais d'aprenentatge d'ús comú disposen de sistema de projecció
interactiva.
09. El centre vetlla per disposar tots els ajuts tècnics que li calen per a l'alumnat amb
discapacitatquelesutilitzaambnormalitatentotselsescenaris.(juny17)
Tornaal’índex
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Objectius
Objectiugeneral

Objectiuespecífic

1.Definir
iplanificarelsàmbits
d'actuacióileslíniesgeneralsde
planificaciódelestecnologiesen
elcentre.

1.1. Revisar els documents de gestió de centre (PEC,
Programació general anual de centre, PAC) per
inclourelesestratègiesd'úsdelestecnologies.
1.2. Establir els criteris necessaris per tal que les
tecnologies estiguin definides a la Programació
generalanualdecentre.
1.3. Definir i revisar la composició de la comissió
TAC.
1.4.Establirl'àmbitd'actuaciódelacomissióTAC.
1.5. Revisar la seqüenciació de la competència digital
alesàreescurriculars.

2.Fixarelsserveisdigitalsdel
centre,promoureifacilitarla
participaciódelacomunitat
educativaenelseuúsifer-neel
seguiment.

2.1. Fer ús del correu electrònic per a la comunicació
interna (professorat i alumnat) i externa (famílies,
administracióiserveisexterns).
2.2.Manteniractualitzadaelwebdelcentre.
2.3. Promoure l'ús de l'EVA del centre i assegurar-ne
l'accessibilitatperpartdetotalacomunitateducativa.
2.4.Gestionarlesllicènciesdigitals.
2.5. Fer pública la producció digital de la comunitat
educativa:blogs,pàginespersonals.
2.6. Mantenir l'agenda digital del centre i/o dels grups
d’alumnes.
2.7. Recolzar i incentivar l'ús de les tecnologies per
partdelesfamílies.
2.8. Fer accessible la consulta del pla TAC a la
comunitateducativa.

3.Establirlalíniatemporal
d'aplicacióanualdelplaTAC,
avaluarelseuassolimenti
proposar
lesfutureslínies
d'actuació.

3.1. Planificar i prioritzar les tasques a dur a terme
anualment.
3.2. Avaluar al final del curs l'assoliment de la
planificaciófixada.

4.Definir
lesaplicacions
metodològiquesdeles
tecnologiesenelcentre,afavorir
elseuús
ivetllarperlaseva
presènciaatoteslesàrees
curriculars.

4.1. Afavorir el treball transversal entre les diferents
àreescurricularsfentúsd'einesTAC.
4.2. Assegurar la presència de l'aplicació
metodologica de les tecnologies a les programacions
didàctiquesdelesdiferentsàreescurriculars.
4.3. Establir pautes de seguiment de l'aplicació de les
tecnologiesal'aulaalesdiferentsàreescurriculars.
4.4. Dissenyar i desenvolupar tasques col·laboratives
fentúsd'einesTAC.
4.5.Dissenyarmecanismesd'avaluaciódelaqualitat
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delesmetodologiesdesenvolupades.
5.Detectarlesnecessitatsde
recursosigestionarelsexistents
eficaçmentquantaúsi
manteniment.

5.1. Establir mecanismes de control del funcionament
dels recursos del centre i de comunicació
d'incidències.
5.2. Mantenir actualitzat l'inventari de recursos del
centre.
5.3. Recollir les noves necessitats de recursos i
valorar-nelasevaviabilitat.
5.4. Assegurar la connectivitat suficient per atendre
lesnecessitatsdelcentre.
5.5. Establir les característiques tècniques que ha de
tenirl'equipamentpersonaldel'alumnat.
5.6. Definir i conèixer el programari de l'equipament
personaldel'alumnat.

6.Establirlestasquesassociades 6.1. Establir la dinàmica anual de funcionament de la
comissió TAC del centre i marcar les actuacions
al'aplicaciódelplaTACiels
prioritàries.
responsablescorresponents.
6.2. Definir les tasques i responsabilitats associades
al'aplicaciódelplaTAC.
6.3. Establir els responsables que duran a terme les
tasquesifer-neelseguiment.
6.4.Valoraranualmentl'aplicaciódelplaTAC.
6.5. Assegurar la inclusió de tota la comunitat
educativaenl'aplicaciódelplaTAC.
7.Gestionarl'organització
d'espais,recursosiagrupaments
pertald'afavorirl'úsdeles
tecnologiesenelcentreenles
condicionsmésadients.

7.1. Establir els condicionants de l'horari del centre
quefacilitinl'úsdelestecnologies.
7.2. Gestionar els espais amb recursos tecnològics
compartitsperfacilitar-nel'accés.
7.3. Assegurar el correcte manteniment de les
instal·lacionscompartides.

8.VetllarperunúsdelesTACde
formasegura,establintles
normesd'úsiseguintels
protocolsdedretsd'autoriai
llicènciesdigitals

8.1. Redactar i revisar les normes d'ús dels recursos
delcentresielsdel'alumnat.
8.2.Vetllarperlaseguretatdelesdades.
8.3.Gestionarelspermisosd'úsdelsserveisdigitals.
8.4.Conèixerlanormativalegal.
8.5. Vetllar pel seguiment de les llicències de
programariillibresdigitals.
8.6. Definir les normes d'ús d'Internet i establir
mesuresdefiltratgedecontinguts.

9.Assegurarlainclusiódigitalde
totl'alumnatielprofessorat
definintleseinesnecessàriesi
garantir-nel'accessibilitatatots
elsrecursos

9.1. Identificar els recursos necessaris per assegurar
la inclusió digital de tot l'alumnat del centre i vetllar
peraconseguir-los.
9.2. Definir i aplicar criteris d'accessibilitat als
recursos emprats que s'ajustin a la legislació
relacionadavigent.
9.3. Cercar i crear recursos específics per a tot
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l'alumnatdelcentre.
9.4. Posar a l'abast del professorat la formació i el
suportTACnecessariperal'atenciódel'alumnat.
9.5. Identificar els recursos necessaris per assegurar
l'accessibilitat del professorat del centre als recursos i
serveisdigitalsivetllarperaconseguir-los.
10.AplicarlesTACpertaldedur
atermeelprocésdemilloradels
aprenentatges,adaptant-losales
característiquesdelesmatèriesi
lesnecessitatsdel'alumnat.

10.1. Posar a l'abast del professorat recursos TAC
peralasevapràcticadocent.
10.2.Definir,adaptarigestionarl'EVAdelcentre.
10.3. Facilitar la continuïtat de l'aprenentatge fora del
centre.
10.4. Definir mecanismes per avaluar l'assoliment de
lacompetènciadigital.
10.5. Posar a l'abast de l'alumnat les eines adients
per afavorir la construcció del propi coneixement
(entorn personal d'aprenentatge, dossier digital
personald'aprenentatge).
10.6. Definir i dissenyar mecanismes i eines
d'avaluació i seguiment de l'alumnat mitjançant les
tecnologies.
10.7. Adaptar els materials i recursos a les
necessitatsespecífiquesdel'alumnat.

11.Definirlesnecessitatsde
formaciódelprofessorati
promoureeltreballenxarxadinsi
foradelcentre

11.1. Detectar les necessitats formatives del
professorat respecte les TAC i proposar el cursos de
formaciónecessaris.
11.2. Donar a conèixer a la comunitat educativa les
activitatsrealitzadespelprofessorat.
11.3.Compartirrecursosentrelacomunitateducativa
11.4. Incentivar el treball en xarxa entre els docents i
tambél'alumnat.
11.5. Participar en projectes en xarxa amb d'altres
centres.
11.6. Propiciar el desenvolupament de bones
pràctiquesTACenelcentreifer-lesvisibles.
Tornaal’índex
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5
Competènciesdigitalsbàsiques
DIMENSIÓ1:

Instrumentsiaplicacions

Competència1

1rNivell

Seleccionar,
configurar
i
programar
dispositiusdigitals
segons
les
tasques
a
realitzar.

C1-1.1Imprimirala C1-2.1Imprimirala
fotocopiadorades fotocopiadorades
del'ordinador
deweb
d'aula

Competència2

1rNivell

Utilitzar
les
aplicacions
d’edició
de
textos,
presentacions
multimèdia,
tractamentde
dades
numèriques
per
a
la
producció
de
documents
digitals.

2nNivell

3rNivell

4tNivell

C1-3.1Imprimira
lafotocopiadora
desdecasa
(instal·lareldriver)

C1-4.1Imprimir
a
lafotocopiadora,
desdedispositiu
mòbil(atraves
de
correu)

2nNivell

3rNivell

4tNivell

C2-1.1Utilitzant
l'eina"Documents"
deGoogle:
Correctorortogràfic,
Tipusdelletra,
Justificar,Interliniat

C2-2.1Utilitzant
l'eina"Documents"
deGoogle:
configurarlapàgina
(margesinúmero
depàgina),inserir
imatges,fórmulesi
enllaços.

C2-3.1Utilitzant
Consolidarles
unprocessadorde competènciesdel
textosde
cursanterior.
programarilliure:
corrector
ortogràfic,tipusde
lletra,justificar,
interliniat

C2-1.2Utilitzant
l'eina
"Presentacions"de
Google:Corrector
ortogràfic,Tipusde
lletra,Inseririmatge

C2-2.2Utilitzant
l'eina
"Presentacions"de
Google:inserir
enllaços,inserir
transicions

C2-3.2Configurar
lapàgina(marges
inúmerode
pàgina),inserir
imatges,fórmulesi
enllaços.

C2-2.3Utilitzant
l'eina"Fullsde
càlcul":introduir
dades;donar
formatalescel·les
(número,vores,
fons);fergràfics
senzills(sectors,
barres)

C2-3.3Utilitzant
l'eina"Fullsde
càlcul":fer
operacions
senzilles(suma,
resta,
multiplicació,
divisió,potència)

C1-1.2Capturar
imatgesambla
webcam

C2-3.4Fergràfics
(lineals,...)
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Competència3

1rNivell

2nNivell

3rNivell

4tNivell

Utilitzar
les
aplicacions
bàsiques
d’edició
d’imatge
fixa,soi
imatge
en
moviment
pera
produccionsde
documents
digitals.

C3-1.1Utilitzant
l'eina"Dibuixos"de
Google:
redimensionaruna
imatge,retallaruna
imatge.

C3-2.1Utilitzant
l'eina"Dibuixos"de
Google:editar
imatges(canvide
color,posarvora,...)

C3-3.1Utilitzant
uneditor
d'imatgesde
programarilliure
(Gimp):
redimensionar,
retallarieditar
imatges(canvide
color,posar
vora,...)

Consolidarles
competènciesdel
cursanterior.

C3-3.2Utilitzant
l'editordevideode
Youtube:retallar,
unir,posar
transicions,afegir
títols.

DIMENSIÓ2:

Tractamentdelainformacióiorganitzaciódelsentornsdetreballi
aprenentatge

Competència4

1rNivell

Cercar,
contrastari
seleccionar
informació
digital
adient
per
altreball
a
realitzar,
tot
considerant
diverses
fontsi
mitjans
digitals.

C4_1_1Cercar,
Consolidarles
contrastari
competènciesdel
seleccionar
cursanterior.
informaciódigital
adientperaltreball
arealitzar,tot
considerant
diversesfontsi
mitjansdigitals

C4-3.1Realitzar
Consolidarles
cerques
competènciesdel
avançades:dins
cursanterior.
unllocweb,enun
determinatidioma
operdates.

Competència5

1rNivell

3rNivell

4tNivell

Construir
nou
coneixement
personal
mitjançant
estratègiesde
tractamentdela
informació
ambel
suport
d’aplicacions
digitals.

C5-1.1Omplir
Consolidarles
informesde
competènciesdel
pràctiquesamb
cursanterior.
textiimatgesamb
elrecurs
Documentsde
Google

C5-3.1Editarel
portafoli"Site"

C5-4.1Elaborar
unfriscronològic.

C5-1.2Ferpòsters
ambeines2.0
Infografictools,
piktchart,easel.ly

C5-3.2Crear
marcadors
(enllaçoso
hipervinclesdins
elmateixportafoli)

C5-4.2Crearuna
tauladecontinguts
ambelfullde
càlculdegoogle.

2nNivell

2nNivell
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Competència6

1rNivell

2nNivell

3rNivell

4tNivell

Organitzariutilitzar
un
entorn
personal
de
treball
i
aprenentatgeamb
eines
digitalsper
desenvolupar-seen
la
societat
del
coneixement.

C6-1.1Crear
carpetesen
l'entornDrive
personal.

Consolidarles
competènciesdel
cursanterior.

C6-3.1Organitzar
imantenir
actualitzatel
portafoli"Site"

C6-4.1Integrar,
en
portafolis"Site",
recursosquees
podenferservir
peradiferents
àrees:calculadora

C6-1.2Compartir
carpetesutilitzant
diferentspermisos.

C6-4.2Integrar,
en
portafolis"Site",
recursosquees
podenferservir
peradiferents
àrees:diccionari
C6-4.3Integrar,
en
portafolis"Site",
recursosquees
podenferservir
peradiferents
àrees:conversors
d'unitats

DIMENSIÓ3:

Comunicacióinterpersonalicol·laboració

Competència7

1rNivell

Participar
en
entorns
de
comunicació
interpersonali
publicacionsvirtuals
per
compartir
informació.

C7-1.1
Consolidarles
Comunicar-sea
competènciesdel
travésdela
cursanterior.
intranet,del
moodleidelcorreu
corporatiudel
centre.

2nNivell

C7-1.2Trametre
tasques,dossiers
detreball,
projecteso
sol·licitudsatravés
delmoodleo
correudelcentre.
C7-1.3Organitzar
lamissatgeria
internaielcorreu
corporatiuen
carpetes.

15/22

3rNivell

4tNivell

C7-3.1Úsde
Consolidarles
calendarisdigitals competènciesdel
peral’organització cursanterior.
temporalen
treballs
col·laboratius,
lliuramentde
treballs,projectes,
exàmens,deures,
etc.
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C7-1.4Publicar
contingutstrobats
allocsweb
respectant-neel
dretd’autoriailes
normesde
privacitati
indicant-neles
fonts.

Competència8

1rNivell

2nNivell

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

C8-1.1Compartir Consolidarles
documents,
competènciesdel
dossiersdetreball cursanterior.
oprojectesa
travésdelDriveo
delSite.

3rNivell

4tNivell

C8-3.1Elaborari
difondre
informacionsi
opinions,de
manerapautada,
enelmitjà
proposatpel
professor/a,tenint
presentquees
trobaenunentorn
quepotvisualitzar
tothom.

C8-4.1Úsde
fòrumsperala
discussióde
notícies,resolució
d’enigmes,
consultade
dubtes,...

Lescompetènciesestandistribuïdesen4nivellsqueenprincipicorresponenals4cursos
del’ESO.Respectedel’ensenyamentspostobligatoris,elprofessoratpotoferirleseinesdel
nivellquecorrespongui.
Tornaal’índex
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6
Gestióiorganització
El Pla TAC està elaborat per un equip de persones compromeses amb les TAC, el
que
anomenemcomissióTAC.
Els
objectiusd’aquestacomissiósón:
-
ComplirlaLOPD(Lleiorgànicadeprotecciódedades).
-
Potenciarleseinesirecursosinformàticsentrelacomunitateducativadel’Institut.
- Donar suport en l’ús de les TAC (realitzant formacions per al professorat, impulsant
iniciatives
TAC...).
-
Manteniractualitzadaunabasededadesonesrecolliràtotelmaquinaridelcentre.
-
Recollir
lespropostesd’adquisiciódenousmaterials.
-
AnalitzarlesnecessitatsdelesTACal’Institut.
- Vetllar per l’ús racional de les noves tecnologies (ús de telèfons mòbils, jocs en
xarxa...).
-
Assessoraripromoureactivitats
relacionadesamblesTAC.
-
Impulsarl’úsd’InternetilesXarxessocialsambvalors.
-
Tenir
actualitzatelplaTAC,iadisposiciódeladireccióiprofessoratdel’institut.

La
comissióTACestàformadaper:
● Coordinador d’informàtica: càrrec unipersonal definit a les NOFC (normes
d’organització i funcionament del centre), amb atribucions per a gestionar i
assessorarsobreelsequipamentsTICdel’Institut.
● Grup de professorat TAC: representants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
del centre (Membres de la comissió especificats en el Document de gestió
internadelPlaTAC).
Tornaal’índex
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7
Comunicació
L'Institutté
lasevaimatgecorporativa
http://www.iesvallvera.cat/

idisposad’unespaiwebpública

Lacomunicaciódelcentretédosvessants:
●ComunicacióalaComunitatEducativa:
○Professoratialumnat:
-CorreuXTECicorreucorporatiu(@iesvallvera.cat).
-PlataformaiEduca(https://vallvera.ieducacio.com/index.php)
-Moodle(https://agora.xtec.cat/iesvallvera/moodle/)
○Famílies:
-PlataformaiEduca(https://vallvera.ieducacio.com/index.php)
-Pàginawebdel’Institut.(www.iesvallvera.cat)
●Comunicacióalaciutadania
-Pàginawebdel’Institut.(www.iesvallvera.cat)
Tornaal’índex
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8
Recursosdigitals
Peraconseguirelsobjectiusesmentats(competènciadigital,inclusiódigitali
maduresa
tecnològica),emprem:
Einesperamillorarlametodologiapedagògica:
●
●
●
●

Ordinadorsdesobretaulai/oportàtils.
Pissarresdigitals(PDI)comasuportdelprofessorat.
Llicènciesdigitalsi/omaterialsdigitalselaboratsperalprofessoratdelcentreoaliens
iqueestrobenal’EntornVirtuald’Aprenentatge(moodle).
EinesdeGoogleDriveambeldomini@iesvallvera.cat(peralprofessoratipera
l’alumnat)

Programari:
Cadaanyesfaunamaquetaambelsprogramesquedemanaelprofessorat.
El programari del centre està format per suite ofimàtica, sistemes operatius i aplicatius per a
estudisespecífics.
De tot el programari instal·lat tenim llicències facilitades per Ensenyament o comprades pel
centre.
Esfomental’úsdeprogramarilliure,
talicomquedareflectitalquadredecompetències.
Tornaal’índex
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9
Infraestructures
L’Institutestàdotatd’unesinfraestructurespertald’aconseguirelsobjectiusesmentats
anteriorment,quesón:
● Xarxainformàticacablejadaatoteslesdependènciesdelcentre.
● Coberturawifia11aulesd’ESOambpuntsd’accésacadaaulaizona
d’administració.
● Enaquestaxarxahiha4rangs,unperalprofessorat,senserestriccionsd’accésa
interneti3peral’alumnatambrestriccionsd’accésacontingutsnodesitjats.
● 6servidors:eldedomini,eldedades,eld’impressió,eld’accésainternet,elde
còpiesdeseguretatield’antivirus.
● Pissarresdigitalsinteractives
a23aules.
● Un
ordinadoracadaunadelesaulesperaúsdelprofessorat.
● Un
ordinadordesobretaula,comamínim,acadadespatx.
● Un
portàtilperacadaundels
càrrecsdecoordinacióperfacilitarlasevatasca.
● Un
portàtilperacadaalumne/a,d’ESO,tancatsenunarmarienlesaulesdeprimer
i
segonienunataquillaindividualenlesaulesdeterceriquart.
● 3carrosambportàtilsadisposiciódelsciclesformatius.
● 6aulesdepostobligatoriambordinadorsdesobretaula.
● Fotocopiadoraiportàtilperaúsd’impressionsdel’alumnat.
Peralmantenimenttècnicdelsequipsinformàticsidelprogramari,elcentre
disposadelCoordinadorinformàtic,tècnicsinformàticsialumnatenpràctiques.
Tornaal’índex
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10
Planificació,seguimentiavaluació
Planificació
Curs14-15
ConstituciódelacomissióperelaborarelPlaTACdelcentre.
Realitzarl’autodiagnosidelcentre.
Estudidedotacióinformàticanecessària
Elaboraciódelquadredecompetènciesbàsiquesdigitals.
Elaboracióformulariderecollidad’activitats.
Curs15-16
Elaborarmanuals/tutorialsdelescompetènciesdelprimernivell.
Acabard’elaborarelplaTAC.
Acabarelformulariderecollidad’activitats.
Difondrealsequipsdocentselquadredecompetènciesielformulariderecollidad’activitats.
Recollirlesactivitatsdel’equipdocentde1rd’ESO.
Avaluarsi
s’hantreballattotesielnivelld’assoliment.
Formaciódelprofessoratperaferúsdelesnovestecnologies.
Revisiódelspuntsdeladiagnosi.
Cursosposteriors
Concretar
laquartadimensiódelquadredecompetències.
Elaborarelstutorialsdelescompetènciesdelarestadenivells.
Estudiarladotacióorenovaciódel’equipamentinformàtic.
Revisiódelspuntsdeladiagnosi.
Seguiment/Avaluació
La comissió TAC es reunirà per tal d’avaluar l’assoliment dels objectius proposats per l’any
encurs.
A final de curs, la comissió TAC farà el rendiment a l’equip directiu i als equips docents dels
objectius,analitzant,sis'escau,sialgunobjectiunos'hapogutcomplir.
Amb aquests resultats de l'avaluació s'aplicaran correccions a les actuacions previstes per
alsegüentcurs.
Tornaal’índex
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