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Què aporta la proposta presentada?

□ L’escola ha de preparar per a la vida real i les eines i aplicacions digitals 

són una part indissociable d’aquesta vida.

□ La comprensió del món que ens envolta està condicionada, per com 

aquest món es mostra, i com ens comuniquem. Els mitjans digitals són 

decisius al respecte.

□ El domini de les eines i els processos digitals constitueix una garantia d’

equitat en el sistema educatiu.

□ Els alumnes que, finalitzada l’educació obligatòria, no dominin les eines 

digitals poden esdevenir ciutadans marginats.

* 



Què aporta la proposta presentada?

□ No som davant d’una simple qüestió de moda ni d’exigència consumista, 

l’escola no pot restar al marge  de la tecnologia digital.

□ El domini de la tecnologia per part dels alumnes és superficial. Les 

tecnologies requereixen un procés d’ensenyament – aprenentatge.

□ Per a tenir alumnes competents cal ensenyament i formació de les 
tecnologies a l’escola.

□ Calia fer endreça i seleccionar els aprenentatges més rellevants per 

adquirir plenament les competències digitals.

* 



Característiques de les competències digitals

□ En el currículum vigent no existeix una àrea específica referent a la 

tecnologia digital. Són unes competències plenament transversals.

□ Aquestes competències tenen unes possibilitats de desenvolupament fora 
de l’escola molt diferent a la resta d’àrees curriculars. Això complica molt 

la determinació dels graus d’assoliment amb caràcter general.

□ La seva aplicació s’ha de dur a terme en el context de les diverses àrees 
curriculars, vinculades a activitats dins i fora de l’escola.

□ Per desplegar les competències s’han determinat els continguts clau que 

la comissió d’elaboració ha considerat pertinents.

□ L’avaluació  d’aquestes competències s’ha de realitzar alhora que s’

avaluen els objectius d’aprenentatge de les àrees. 

* 



Competències 
bàsiques de l’
etapa

Nivells d’
assoliment

Orientacions 
metodològiques

Orientacions per a 
l’avaluació

Continguts clau

● Currículum 
vigent

● Referents 
internacionals

● Antecedents de 
Catalunya

● Aportacions 
dels membres 
de les 
comissions

Determinació de 
les dimensions

Determinació de 
les competències  

  Estructura del document

Glossari



Les dimensions i 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 les competències



Ús del document. Aplicació al centre i a l’aula

□ Promoure en els claustres el seu coneixement per afavorir el debat 
pedagògic i anar adequant les actuacions a l’aula i/o al centre.

□ El Pla TAC, en el seu apartat d’usos curriculars, és una eina que ajudarà 
a planificar i a prendre decisions.

□ És un repte per l’escola posar les eines i aplicacions de la tecnologia 
digital a l’abast de tots els alumnes sense renunciar a la seva funció 
educativa en tots els aspectes.



Ús del document. Aplicació al centre i a l’aula

□ El professorat no pot restar al marge d’unes competències digitals que 
són fites ineludibles de l’educació actual.

□ El domini de les eines i processos digitals ara és part de la professió 
docent, igual que els ha succeït a molts altres professionals.

□ La formació permanent haurà d’incloure el domini digital en els seus 
programes dirigits a tots els nivells del sistema educatiu. 

* 
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http://www.youtube.com/watch?
v=LsPys0xkxo8

Junts x l’Educació

http://www.youtube.com/watch?v=LsPys0xkxo8

http://www.youtube.com/watch?v=LsPys0xkxo8
http://www.youtube.com/watch?v=LsPys0xkxo8
http://www.youtube.com/watch?v=LsPys0xkxo8
http://www.youtube.com/watch?v=LsPys0xkxo8
http://www.youtube.com/watch?v=LsPys0xkxo8
http://www.edu365.com/internetsegura/index.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.82e2b6f868f86ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=b9ae6a2ed029a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b9ae6a2ed029a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.youtube.com/watch?v=LsPys0xkxo8
http://www.youtube.com/watch?v=LsPys0xkxo8
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Exemple d’activitat  
educació primària



Recull organitzat de les eines i aplicacions digitals 
que l’alumne utilitza de forma habitual per:

         Accedir a la informació
         Transformar la informació en coneixement
         Compartir el que s’ha après

recull d’
aplicacions+

Competència núm 6:
entorn personal d’aprenentatge

EPA
Conegut també per PLE,  la sigla en anglès

=
            

Sistema organitzat de les evidències
d’aprenentatge que tenen significat per 
a l’alumne i que li permeten avançar en 
els seus aprenentatges. 
Pot ser utilitzat com a eina d’avaluació.

dossier d’
aprenentatge 
o portafolis 
digital



Enfocament metodològic

    Començar per una àrea

   Aprendre els uns dels altres

  Afavorir l’accés als aprenentatges

Assegurar expectatives d’aprenentatge



Consignes per a l’alumnat

creació d’un recull
d’aplicacions

autoavaluació

creació d’un
dossier personal
d’aprenentatge

rúbrica

Un entorn personal d’aprenentatge és a la vegada activitat d’aprenentatge i d’avaluació, 
això fa que la seva elaboració serveixi per avaluar la competència.



Rúbrica d’avaluació

  Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Creació del 
dossier 

Obre i manté, amb pautes, 
un lloc on allotjar els seus 
documents.

Obre i manté, de forma 
autònoma, un lloc on 
allotjar els seus 
documents.

Obre i manté, de forma 
autònoma, un lloc on allotjar 
els seus documents. 

Organització del 
dossier 

Organitza, amb pautes, una 
estructura bàsica del lloc on 
allotja els seus documents.

Organitza, de forma 
autònoma, una estructura 
bàsica del lloc on allotja 
els seus documents.

Organitza una estructura 
complexa del lloc on allotja 
els seus documents.

Recull
d’aplicacions 

Crea i manté un recull de 
les aplicacions més 
utilitzades en una aplicació 
genèrica.

Crea i manté un recull 
organitzat de les 
aplicacions més 
utilitzades en una 
aplicació específica.

Crea i manté un recull 
organitzat de les aplicacions 
més utilitzades en una 
aplicació específica, tot 
integrant-hi el seu portafolis 
digital.



Avaluació: 
dossier personal d’aprenentatge

El nivell 1 correspondria a 
aquell alumne que obre i 
manté un espai web on 
organitza els seus objectes 
digitals de forma pautada.

Nivell 1



Avaluació: 
dossier personal d’aprenentatge

En un tercer nivell d’assoliment se situaria l’alumne que 
realitza el dossier amb autonomia i en una estructura 
complexa.
 

Nivell 3



El nivell 1 correspondria a aquell alumne que organitza les adreces d’interès 
amb una aplicació genèrica i de forma pautada.
 

recull
d’aplicacions Nivell 1

Avaluació: 
recull d’aplicacions



Avaluació: 
recull d’aplicacions

 

 

recull
d’aplicacions

En un tercer nivell situaríem l’
alumne que ha creat el recull d’
aplicacions amb un programari 
específic, i ho ha integrat amb el 
seu portafoli.
                                                                    

Nivell 3



PLA TAC
de

CENTRE



Documentació i normativa relativa al Pla TAC

Publicació: El Pla TAC de centre
nº 1 Col·lecció TAC. 
Departament d’Ensenyament (2010)

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

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TAC_1.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Tecnologies_aprenentatge.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Programacions_recursos.pdf


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. 

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

https://sso-e13.gencat.cat/forms/LoginEducacio.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-d990b813-c979-4b1e-a789-fdcb610d77e5&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$zkJrK1GcoIBr8Oz3u6FMSE8kT3pPlAOg4VvPeqXEVVydVTVkiuqyIg%3d%3d&TARGET=$SM$https%3a%2f%2fsg-educacio%2egencat%2ecat%2fsso%2fauth%3fsite2pstoretoken%3dv1%2e2$~80574992$~997721C5EC25E663C48499774444F4B344FA34CC115AC018018BC6DF27A7F637713C924C1A6532D1F15EAE840B3CE61A69675A9D545D6405790EF0FBB463093455570EC9F8D33C6B1FD7EDD8FF9879C6EB7E9F9734EEBFBDC3E613B91B1F1999981AAC151CD25C7717A3314020BE389425298E6E6E5CBB37520C59E7EBD76CD0276737BA094E2A3EB4C7885584D5D9385932EB2B2119A1AF96FB3F9B8C0178CB1059F5F812168D9FDE82AE1355EA388B3227B03B54EA4FC2464DE4ECDE55C821043A58C0B0B0D5965D90F0D2A468FD923649E51155DA9B27ECFEE0C6B1546B003648374926250566632777C5B3F2FEA71BA19FF6713679625A4B94D1968E2D39
http://www.xtec.cat/web/centres/projeducatiu/platac
http://www.xtec.cat/web/centres/projeducatiu/platac


Seguretat a Internet

Recursos per al professorat

Recursos  de suport a les famílies

http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/internet_segura
http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/internet_segura
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.82e2b6f868f86ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=b9ae6a2ed029a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b9ae6a2ed029a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.82e2b6f868f86ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=b9ae6a2ed029a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b9ae6a2ed029a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Estructura del Pla TAC 
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             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 comú: 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



http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques

Suport al desplegament de les competències 
digitals

8 de març-11 abril 2014

http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques
http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques
http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques


Exemples enunciats Pla TAC



Gràcies a tothom

socinfantilprimaria.ensenyament@gencat.cat
areatac.ensenyament@gencat.cat

mailto:socinfantilprimaria.ensenyament@gencat.cat
mailto:socinfantilprimaria.ensenyament@gencat.cat
mailto:areatac.ensenyament@gencat.cat
mailto:areatac.ensenyament@gencat.cat

