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INTRODUCCIÓ

Aquest document té per objectiu proposar un procediment a l’hora d’iniciar l’elaboració d’un pla
TAC utilitzant l’aplicació informàtica que el Departament d’Ensenyament ha posat a disposició
dels centres1, tant si ja hi ha documentació preexistent com si és la primera vegada que
s’aborda el tema.

El 2009 es va publicar el document marc de referència, El Pla TAC de centre, a la col·lecció
TAC del Departament d’Ensenyament, que va servir perquè nombrosos centres iniciessin
aquesta tasca. La publicació esmentada continua sent vàlida com a document de reflexió pel
que fa als usos de la tecnologia orientats a l’ensenyament-aprenentatge i les orientacions
metodològiques per a l’elaboració del pla per fases de forma al màxim de participativa possible.

L’aplicació informàtica Pla TAC és un assistent a l’hora de realitzar la diagnosi i facilita la
redacció del pla ja que proposa objectius, actuacions en funció del resultat de la diagnosi i
indicadors per a l’avaluació del pla, a més de suggerir recursos.  Permet, a més, desar les
diferents versions realitzades al llarg del temps, oferint d’aquesta manera un arxiu històric.

DEFINICIÓ DEL PLA TAC DE CENTRE

Elaborar un Pla TAC és un procés complex que requereix un impuls decidit per part de
l’equip directiu, que n’ha d’exercir la coordinació, el consens del claustre del professorat
i la complicitat de tota la comunitat educativa.
El Pla TAC ha d’establir unes directrius clares per assegurar la competència digital de
l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte
d’implementació de les tecnologies ha de ser un compromís entre el desitjable i el possible
i sobretot ha de ser compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre. És també
molt important que tothom s’involucri en el desenvolupament del projecte.
L’elaboració del Pla TAC de centre pot esdevenir un poderós mecanisme d’innovació. En
aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir intercanvis
entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en resum, per aprendre.
Cal estimular la participació de tot el professorat del centre en el desenvolupament del Pla,
en especial, mitjançant la creació d’equips de treball que poden focalitzar temes diversos.

                                               
1 http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=PDCENTRE
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FASES DEL PLA

L’elaboració d’un pla TAC és un projecte que pot ser visualitzat com un itinerari cap a la
maduresa tecnològica del centre amb diferents “estacions” i múltiples ramificacions. Per aixó és
convenient parcel·lar la seva realització per fases.

Fase 1: visió del centre

Definició de la visió del centre pel que fa a les TAC d’acord amb les especificitats del
Projecte educatiu del centre, la normativa vigent i per a un termini temporal concret.

La visió d’un centre educatiu és la imatge compartida pels seus membres sobre què volen
que sigui el centre.
Convé que la visió sigui formulada a través d’un procés de reflexió entre tot el professorat i, si
és possible, de la comunitat educativa. És molt important que hi hagi informació, discussió i
diàleg en el si del claustre.

Es tracta d’un recorregut a llarg termini però cal definir-lo en fases que ens permetin avaluar el
progrés, repensar i reescriure. L’aplicació ajuda a realitzar aquesta estructura en períodes de
temps més curt, definint diferents versions que poden recuperar les anteriors per ser
modificades un cop s’ha avaluat l’assoliment dels objectius proposats.
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Fase 2: realització de la diagnosi de la maduresa d igital del centre (e-maduresa)

El Pla TAC focalitza 5 temes que permeten enfocar amb més precisió i identificar les fortaleses
i les debilitats del centre en relació amb la implantació de les tecnologies. Cada tema es
contempla des del punt de vista de 3 àmbits diferents: l’aula, el centre i l’entorn. El conjunt dóna
una visió global de les TAC al centre.

Temes

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

Àmbits

● Aula
● Centre
● Entorn



6

Proposta de seqüenciació per realitzar la diagnosi de forma col·legiada:

1. Creació de la Comissió TAC i assignació de responsabilitats
2. Amb l’ajut del document “ÍTEMS DE L’APLICACIÓ INFORMÀTICA PLA TAC DE

CENTRE”, es pot analitzar la situació del centre respecte de cadascun dels temes
proposats a l’aplicació. El centre decidirà si vol analitzar-los tots o centrar-se en algun
o alguns.

3. Recollir les aportacions del claustre respecte dels temes que els afecten més
directament -en especial els d’Usos curriculars i Competència digital docent-
mitjançant qüestionaris, o alguna altra eina de recollida.

4. Crear grups de treball que treballin sobre temes concrets per tal de dur a terme la
diagnosi de la forma més eficient possible.

5. Traspassar a l’aplicatiu el resultat de la diagnosi.
6. En funció dels resultats obtinguts a la diagnosi, encetar un procés de reflexió per a la

tria de les actuacions i els objectius.

Fase 3: definició de les prioritats; tria d’objecti us i indicadors

La diagnosi del centre ha de servir per establir un full de ruta respecte a quins objectius es
plantegen, quan s’espera assolir-los i com s’avaluaran si s’han assolit.
Cal plantejar-se fites assolibles, tenint en compte el punt de partida i les pròpies possibilitats del
centre. Marcar-se un nombre massa gran d’objectius pot implicar quedar-se a mitges.

L’aplicació proposa 11 objectius generals, que no són editables. A cada objectiu general li
correspon diversos objectius específics que poden ser seleccionats, editats i afegir-ne de nous
per part del centre.

Els objectius específics van lligats amb una proposta d’indicadors de referència de l’assoliment
de l’objectiu.

Proposta de procediment:

1. Amb l’ajut del document “ÍTEMS DE L’APLICACIÓ ...”, i tenint en compte el resultat
de la diagnosi, la Comissió TAC tria els objectius generals i específics que es volen
assolir per a un període concret.

2. Per a cada objectiu específic, es trien els indicadors que es considerin necessaris.
Aquests indicadors seran els que ens donaran informació sobre l’assoliment de
l’objectiu i en permetran fer-ne l’avaluació
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Fase 4: tria d’actuacions, assignació de recursos i  responsables

El resultat de la diagnosi també ha d’indicar quines són les actuacions que cal dur a terme per
reconduir i millorar la situació.

L’aplicació mostra directament les actuacions relacionades amb els punts febles i molt febles de
la diagnosi. D’aquesta forma el centre pot focalitzar les tasques en la seva millora. L’aplicació
permet, a més, triar d’altres actuacions tot i que la diagnosi sigui reeixida.

Pel que fa a l’aplicació, la proposta de procediment és la següent:

1. Escollir les actuacions que es volen dur a terme (per lògica, haurien d’estar en
consonància amb els objectius triats)

2. Un cop triades les actuacions que es volen dur a terme, s’assignaran els
responsables i es fixarà la temporització de les actuacions

3. Cada actuació permet associar-hi els recursos emprats. L’aplicació en proposa alguns
però se’n poden afegir d’altres.

4. En finalizar el procés, l’aplicació genera un informe que desa la versió del Pla TAC
realitzada.
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Fase 5: aplicació del Pla; desenvolupament de les a ctuacions previstes

Un cop acabada la planificació, cal posar en marxa el Pla vetllant per tal que tot el professorat
se l’hagi fet seu i es pugui responsabilitzar de la parcel·la que li pertoca. En molts casos, és
recomanable d’establir un sistema de tutoria entre el mateix professorat amb diferent domini de
la tecnologia per tal que tothom se senti recolzat.
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Fase 6: avaluació del procés i establiment de nous objectius

L’aplicació permet visualitzar el recull d’indicadors que s’han triat, relacionats amb els objectius
específics corresponents. Aquests indicadors permetran avaluar l’assoliment dels objectius al
final del període proposat i, per tant, el progrés en la implantació del projecte i visualizar si es
desenvolupa segons les previsions o cal reajustar determinats aspectes del pla previst. Aquesta
avaluació serà la base per continuar desenvolupant el Pla TAC.
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Fase 7: redacció de la següent versió del Pla TAC e n funció dels resultats de
l’avaluació

Seguint el full de ruta dissenyat en el Pla TAC i en funció de l’avaluació dels indicadors, es
plantejarà la següent fase reprenent la seqüència: diagnosi, objectius i indicadors, actuacions,
implementació i avaluació.

L’aplicació permet definir una nova versió del Pla TAC recuperant els elements de la versió
anterior o bé creant-la des de l’inici.
El centre pot tenir tantes versions com li calguin a mesura que va avançant però és
recomanable elaborar-ne una per curs escolar.

Cal tenir en compte que només es pot generar una no va versió quan s’han tancat les
anteriors.
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