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Punts de partida
□ Antecedents : de la Informàtica Educativa (PIE i PMAV, 1986) a les Tecnologies 

per a l’aprenentatge i el Coneixement (TAC).

□ Estratègia Europea 2020 (ET-2020).

□ Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

□ Currículum vigent.

□ Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar.

□ Decret 89/2009, de 9 juny, pel qual es regula l’Acreditació de Competències en 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC).

□ Conclusions de la XXII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya 
sobre l’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació.



□ L’escola i l’institut han de preparar per a la vida, i la tecnologia 

digital és una part indissociable d’aquesta vida.  No som davant 

d’una simple qüestió de moda.

□ S’estan produint canvis profunds en les maneres d’ensenyar i 

aprendre . L’accés a la informació, el seu processament i la seva 

comunicació, han canviat profundament.

Necessitat de les competències bàsiques digitals (I )



Necessitat de les competències bàsiques digitals (I I)

□ El domini de la tecnologia per part de molts alumnes és  

superficial i es produeix en contextos no formals. Les 

tecnologies digitals requereixen un procés d’ensenyament –

aprenentatge.

□ El domini de la tecnologia i dels processos digitals han de 

constituir una garantia d’equitat, i evitar escletxes entre 

l’alumnat.



El context d’aprenentatge (I)




□El nostre alumnat té accés a una gran quantitat d’informació

(infoxicació ).

□En els contextos digitals la informació arriba en format 

hipertextual , generant noves lògiques d’aprenentatge, també

necessàries. Predomina el microcontingut per sobre del relat.



�El context d’aprenentatge (II)

□ Existeix un canvi profund en les formes de producció, difusió

i consum del coneixement i la cultura.

□ Les Tecnologies digitals han deixat de ser eines per esdevenir 

en un espai d’interacció i cooperació amb altres persones i/o 

grups (àgora comunicativa ).



fins a la perspectiva col·laborativa
centrada en el grup i atenta a la mirada 
cívica.

El context d’aprenentatge (III)

Pedagògicament, els usos de les tecnologies han evolucionat força: 

des de la perspectiva instructiva i expositiva centrada en el professorat 

cap a usos interactius
centrats en l’alummat i en els 
procediments



□ L’hàbitat digital és molt proper per a l’alumnat.

□ L’ús d’eines digitals requereixen esforç i reflexió , 
afavorint un major apoderament de l’aprenentatge 
per part de l’alumne.

□ Existeix la necessitat de vetllar pel vessant cívic i 
ciutadà en l’ús de les tecnologies.

El context d’aprenentatge (IV)



Característiques de les competències digitals (I)

□ No existeix en el currículum vigent una àrea o matèria específica 

referent a la tecnologia digital; es tracta d’unes competències 

plenament transversals .

□ Per desplegar les competències s’han determinat els continguts 

clau que la comissió d’elaboració ha considerat pertinents.
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Objectiu de les Competències digitals

Garantir que tot l’alumnat 
hagi assolit el nivell dels 
coneixements digitals 
necessaris...

... per desenvolupar-se 
autònomament en la 
societat actual. 



Tecnologia digital a l’aula



Lectura d’un article de la 
viquipèdia

un exemple



un exemple

Escriptura d’un article 
a la viquipèdia, on 
intervé codi HTML



un exemple

Confecció d’un mapa 
conceptual a partir 
d’un article de la 

viquipèdia
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Estructura de les dimensions



Dimensions vinculades 
al concepte més 

tradicional de la creació
de coneixement



Dimensions vinculades 
al concepte més 

tradicional de la creació
de coneixement  

Dimensió
instrumental, des de 

l’alfabetització digital a la 
programació



Dimensió
instrumental, des de 

l’alfabetització digital a la 
programació

Dimensions vinculades 
al concepte més 

tradicional de la creació
de coneixement  

Dimensió actitudinal i de 
participació ciutadana



Estructura de les competències








Orientacions per 
l’avaluacióGradació

Continguts
clau




...

... 

...

...

Orientacions

1.1...

1.2...

1.3...

• ...

• ...

Algunes 
• ...      propostes

d'activitats
• ...

• ...

Proposta d'activitat 
avaluada

Títol

Presen-
tació

Orientacions 
metodològiques

Estructura de cada competència



Annexos: Continguts clau 

Relació dels continguts clau i la 
competència on es despleguen



Annexos: transversalitat 



Glossari
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Utilitzar la tecnologia 
sempre que el seu ús 
suposi un guany respecte a
la utilització d’altres 
mètodes.

Proposar tasques susceptibles 
de ser resoltes de diferents 
maneres i
d’obtenir resultats diversos que  
respectin tant els diferents 
estils
d’aprenentatge

Fer present l’ús d’instruments 
i aplicacions digitals en totes 
les situacions de la vida 
escolar dins i fora del centre.

Utilitzar la tecnologia per 
afavorir una gestió d’aula en què
el docent és, més que un 
transmissor de coneixement, un 
gestor o dinamitzador.

Utilitzar la tecnologia al servei d’un 
aprenentatge significatiu i real 

Aprofitar i valorar els 
coneixements tecnològics que 
els alumnes tenen i
que han adquirit en contextos no 
escolars per incorporar-los al seu
procés d’aprenentatge

Fer evident, amb la pràctica, que 
la majoria de productes digitals 
faciliten que els estudiants puguin 
anar modificant les seves 
produccions en la mesura que 
creguin necessari, i que el 
període d’aprenentatge depassa 
el període estricament escolar 



4



Exemple d’activitat 
Educació secundària



Presentació de la proposta d’activitat d’avaluació de 
les competències digitals a secundària



Núm 5: Construir nou coneixement 
personal mitjançant estratègies de 

tractament
de la informació amb el suport 

d’aplicacions digitals

Situació de la proposta d’activitat dins del document



Currículum
Ciències socials, 
geografia i història

Currículum 
Llengua 
anglesa

Competència núm 5:
construcció del coneixement

Per al desplegament de la competència es 
proposa, a tall d’exemple i com a activitat 

d’avaluació, un debat digital del discurs de 
Martin Luther King 
“I have a dream”



Consignes per a l’alumnat

Omple la taula de 
continguts 
analitzant 
elements de la 
comunicació
verbal i no verbal

Confecciona un 
mapa 
conceptual 
digital de les 
paraules clau

Contextualitza el 
discurs en un fris 
cronològic digital 

debat digital

tancament de
l’activitat en un 
pòster digital

cerca i 
anàlisi de la 
informació



Consignes per a l’alumnat
cerca i anàlisi de la informació

Tria de la llengua de cerca

Fonts d’informació

Tipus de cerca 

Criteris de selecció de la informació

Entorns digitals segurs

Llicències d’ús de la informació

Criteris de validació de la informació

Contextualitza el 
discurs en un fris 
cronològic digital 

...

...



Consignes per a l’alumnat
cerca i anàlisi de la informació

Contextualitza el 
discurs en un fris 
cronològic digital 



Consignes per a l’alumnat
cerca i anàlisi de la informació

Contextualitza el 
discurs en un fris 
cronològic digital 



debat digital

tancament de 
l’activitat en un 
pòster digital

cerca i 
anàlisi de la 
informació

Respon i 
formula 
preguntes clau

Segueix els fils 
de debat

Consignes per a l’alumnat
debat digital



debat digital

Consignes per a l’alumnat
debat digital



debat digital

tancament 
de l’activitat 
en un pòster 
digital

cerca i 
anàlisi de la 
informació

Conclusions

Evidències 
d’aprenentatge

Consignes per a l’alumnat
tancament, pòster digital



tancament 
de l’activitat 
en un pòster 
digital

Consignes per a l’alumnat
tancament, pòster digital



Avaluació del fris cronològic

Taula d’avaluació



Consignes per a l’alumnat

Nivell 1
programari 
genèric

Nivell 2 : programari específic > 
eines elementals

Nivell 3 : programari específic > 
eines bàsiques



PLA TAC
de

CENTRE



Publicació: El Pla TAC de centre

nº 1 Col·lecció TAC. 

Departament d’Ensenyament (2010)

Documentació i normativa relativa al Pla TAC 

Referències explícites al Pla TAC: Resolució 21 de juny 
de 2013 
Documents per a l’organització i la gestió dels centres 

1. Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement

2. Programacions i recursos didàctics



El Pla TAC com a part del PEC i del Projecte de direcció

● L’adequació del Projecte educatiu de centre a les disposicions i, en 
particular, la integració de les competències bàsiques en els 
aprenentatges, és una oportunitat per revisar la plena incorporació de 
les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement  i  per garantir la 
consecució de la competència digital en tots els alumnes.

● La referència a l'organització i als usos de les tecnologies digitals en el 
centre educatiu ha d'estar recollida en el Projecte educatiu del centre, 
així com en el Projecte de direcció.

● El Pla TAC de centre és l'instrument que facilita la planificació en els 
vessants organitzatiu, pedagògic i tecnològic, compartint 
responsabilitats entre el claustre de professors. 

● Correspon al director del centre impulsar-ne el desenvolupament i 
vetllar per la seva aplicació i desenvolupament. 

Resolució 21 de juny de 2013



Objectius del Pla TAC relacionats amb la competència digital 


• 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. 

Resolució 21 de juny de 2013



Aplicació informàtica de suport al Pla TAC

Aplicació integrada dins de 
PDcentre per tal de facilitar la 
redacció del Pla TAC de centre.

Pàgina XTEC

centres/projecte educatiu/platac



Ús segur d’Internet

Recursos per al professorat

Recursos de suport a les famílies 



Estructura del Pla TAC 

Normativa

Visió del 
centre

PEC
Projecte de 

Direcció

Pla TAC

Contextualització

Diagnosi

Actuacions
Recursos

Responsables
Temporització

Objectius
Indicadors




- Estratègia, 
lideratge i gestió
- Usos curriculars
- Competència 
digital docent
- Seguiment, 
avaluació i millora
- Infraestructura i 
serveis digitals

Temes




- Aula
- Centre
- Entorn

Àmbits
Avaluació



Competència digital i Pla TAC: alguns exemples d’ítems

ACTUACIONS

Definir els nivells de 
competència digital de l'alumnat 
a assolir a cada nivell educatiu

OBJECTIUS

Existència clara de criteris comuns de centre, 
consensuats entre les àrees, que indiquin l'assoliment 
de la competència digital de l'alumnat

DIAGNOSI

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



Informe






Pla TAC            Competència digital de l’alumnat




Objectiu com ú: garantir que tot l’alumnat 
ha assolit el nivell de competència digital 
necessari per desenvolupar-se 
autònomament en la societat

Competència digital 
de l’alumnat

Usos 
curriculars

Competència digital 
docent



Exemples enunciats Pla TAC


