
4.2. TEMA 2:  USOS CURRICULARS

L’aplicació de les TAC implica canvis metodològics a nivell global del centre. Per tal que aquests canvis tinguin un reflex clar en la millora dels aprenentatges, 
cal que existeixi un consens entre tots els membres del claustre quant a estratègies de treball i metodologies associades, usos de les TAC, seqüenciació de 
l’assoliment de la competència digital, adequació de les TAC a les necessitats de l’alumnat, coordinació entre àrees, és a dir, establir el marc comú de centre 
d’aplicació de les TAC als diferents nivells educatius i matèries.
Compartir les activitats emprades, generades o cercades, entre els membres del claustre és, doncs, imprescindible tant des del punt de vista de la 
coordinació i intercanvi de propostes com des del de l’acompanyament del professorat amb més experiència cap el professorat que necessita recolzament. 
En aquest sentit, també és important el coneixement i participació en xarxes docents d’intercanvi d’experiències i dur a terme activitats col·laboratives amb 
d’altres centres que permeten ampliar el ventall de l’ús de les TAC.

4.2.1. ÀMBIT: AULA

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
1 El professorat, sota el lideratge de l'equip 

directiu, és proactiu en la integració de les 
TAC a l'aula

010. Fomentar l'intercanvi de material i 
estratègies metodològiques entre el professorat 

011. Proporcionar formació i assessorament al 
professorat respecte a la creació i tria 
d'activitats TAC diverses adients a les seves 
àrees i nivells impartits 

Pàgina de la XTEC que dóna accés al recull de 
recursos digitals destacats per a totes les àrees 
i matèries dels diferents nivells educatius
http://www.xtec.cat/web/recursos/recursos

A la secció Crea de la XTEC s'hi pot trobar una 
selecció d'aplicacions 2.0 que poden ser 
utilitzades a l'aula, exemples d'activitats, 
tutorials i guies didàctiques.
http://www.xtec.cat/web/recursos/crea

Portal del Departament d'Ensenyament amb 
recursos digitals de totes les àrees i matèries 
per a l'alumnat de tots els nivells educatius.
http://www.edu365.cat/
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4.2.1. ÀMBIT: AULA (Continuació)

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
1 El professorat, sota el lideratge de l'equip 

directiu, és proactiu en la integració de les 
TAC a l'aula

010. Fomentar l'intercanvi de material i 
estratègies metodològiques entre el professorat 

011. Proporcionar formació i assessorament al 
professorat respecte a la creació i tria 
d'activitats TAC diverses adients a les seves 
àrees i nivells impartits 

Portal del Departament d'Ensenyament i la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals on 
es poden trobar tota mena de documents 
audiovisuals de caràcter educatiu (TV, ràdio, 
cinema, nous formats) amb accés restringit al 
professorat per poder descarregar els 
continguts en local o penjar continguts 
audiovisuals produïts pels centres educatius.
http://www.edu3.cat/

A Merlí s'hi poden trobar gran quantitat de 
recursos digitals de les diferents etapes 
educatives per al treball a l'aula.
http://aplitic.xtec.cat/merli/

Pàgina de la XTEC amb experiències d'aula 
amb l'ús de les TAC de diferents escoles de 
Catalunya
http://www.xtec.cat/web/innovacio/educat/primar
ia/experiencies_pri

Pàgina de la XTEC on es recullen experiències 
de matèries diverses amb l'ús de les 
tecnologies de diferents instituts de Catalunya 
http://www.xtec.cat/web/innovacio/educat/secun
daria/experiencies_sec

Espai del Departament d’Ensenyament que 
recull exemples de propostes docents 
associades a les competències i el currículum
http://apliense.xtec.cat/arc/

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

020. Relacionar les activitats TAC de les àrees 
amb el nivell de competència digital fixat per a 
cada nivell
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4.2.1. ÀMBIT: AULA (Continuació)

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
3 El professorat promou el pensament crític 

per desenvolupar actituds apropiades pel 
que fa a l'ús segur d'Internet i el respecte de 
la propietat intel·lectual

030. Donar a conèixer a l’alumnat les normes 
d'ús segur d'Internet i de respecte de la 
propietat intel·lectual 

Pàgina de la XTEC amb recursos per a 
l'Educació primària i secundària per treballar a 
l'aula continguts referits a la seguretat a Internet 
dels menors i adolescents i la protecció de les 
dades personals.
http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/i
nternet_segura

Manual adreçat a l'alumnat amb consells de 
seguretat i recomanacions per al bon ús de les 
tecnologies.
http://goo.gl/kz2UT

4 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)

040. Establir mecanismes de coordinació entre 
àrees per assegurar una tipologia diversa de les 
activitats TAC realitzades a cada nivell educatiu
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4.2.1. ÀMBIT: AULA (Continuació)

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
5 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

050. Definir exemples d'activitats col·laboratives 
i de treballs amb projectes aplicables a les 
aules per ajudar al professorat a generar-ne de 
pròpìes

Pàgina de la XTEC on es poden trobar tota 
classe de projectes telemàtics per participar 
amb els alumnes dins i fora de Catalunya.
http://www.xtec.cat/web/recursos/projxarxa/parti
cipacio

Projectes educatius en xarxa (2011). Col·leció 
TAC-4

Publicació que ofereix informació al voltant de 
les xarxes educatives i com crear i gestionar 
projectes a les aules a més de donar pautes per 
afavorir la participació.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/D
epartament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TA
C_4.pdf

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

060. Posar a disposició del professorat 
sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) 
o no, per al seu ús
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4.2.1. ÀMBIT: AULA (Continuació)

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
7 Els sistemes de projecció, ja siguin 

interactius (PDI) o no, són utilitzats per a 
l'exposició de continguts per part del 
professorat i també per l'alumnat per a 
presentacions o exposicions davant el grup 
classe

070. Proporcionar formació i assessorament al 
professorat respecte de l'ús dels sistemes de 
projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, i la 
creació i tria d'activitats relacionades 

071.  Fomentar l'intercanvi entre el professorat 
d'activitats dissenyades per a l'ús dels sistemes 
de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no

Pàgina de la XTEC amb recursos per treballar 
amb les pissarres digitals a l'aula.
http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/
sistemesprojecciointeractiva

Les pissarres digitals interactives (2011). 
Col·lecció TAC-3

Publicació que ofereix informació sobre l’ús de 
les pissarres digitals a les aules i exemples 
d’aplicació.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/D
epartament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TA
C_3.pdf

Pàgina de la Xarxa docent 2.0. per intercanviar 
experiències i projectes en xarxa sobre l’ús de 
les PDI i d’altres sistemes de projecció 
interactiva a les aules.
http://educat.xtec.cat/group/usuaris_PDI

Portal del Departament d’Ensenyament que 
ofereix recursos i materials per treballar amb 
pissarres digitals a l’aula.
http://alexandria.xtec.cat/
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4.2.1. ÀMBIT: AULA (Continuació)

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
8 El professorat utilitza l'EVA del centre per 

posar a l'abast de l'alumnat materials i 
recursos per a l'aprenentatge

080. Assegurar l'accés de la comunitat 
educativa a l'EVA del centre

081. Mantenir actualitzat l'EVA del centre amb 
els recursos i materials necessaris per al 
seguiment de les àrees en els diferents nivells

Moodle com a plataforma educativa de centre 
(2010). Col·lecció TAC-2

Publicació que ofereix elements sobre els EVA i 
en concret de Moodle, amb orientacions sobre 
la seva instal·lació i implementació.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/D
epartament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TA
C_2.pdf

Cursos Moodle per nivells i matèries disponibles 
directament per instal·lar a la EVA del centre.
http://alexandria.xtec.cat/

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

090. Utilitzar l'EVA del centre com a eix de la 
realització d'activitats de l'alumnat i de treball 
col·laboratiu

091. Utilitzar l'EVA del centre com a eina 
d'interacció entre l'alumnat i el professorat en el 
procés d'ensenyament-aprenentatge

Moodle com a plataforma educativa de centre 
(2010). Col·lecció TAC-2

Publicació que ofereix elements sobre els EVA i 
en concret de Moodle, amb orientacions sobre 
la seva instal·lació i implementació.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/D
epartament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TA
C_2.pdf

Cursos Moodle per nivells i matèries disponibles 
directament per instal·lar a la EVA del centre.
http://alexandria.xtec.cat/
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4.2.2. ÀMBIT: CENTRE

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
1 Existeix una programació seqüenciada dels 

usos de les TAC interrelacionada amb el 
desenvolupament de les diferents 
competències i continguts curriculars

010. Definir i graduar els usos de les TAC en 
funció del nivell educatiu i de les activitats 
establertes a les diferents àrees curriculars o 
matèries

2 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

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

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

030. Implementar eines TAC que formin part de 
l'avaluació de l'alumnat: qüestionaris en línia, 
rúbriques en línia, activitats interactives,...

Pàgina de la XTEC amb eines, orientacions i 
exemples per desenvolupar i avaluar dossiers 
personals d’aprenentatge (portafolis)
http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/
portafolis

Exemples de rúbriques relacionades amb les 
competències bàsiques i eines per 
desenvolupar-ne.
http://www.xtec.cat/web/curriculum/bancderubri
ques

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

040. Assegurar l'existència de material TAC a 
les diferents àrees que s'adapti a les 
necessitats específiques de l'alumnat

041. Facilitar suports TAC que millorin la 
producció de tot l'alumnat del centre tenint en 
compte les seves necessitats educatives

042. Propiciar l’existència d'entorns de treball 
dinàmics i flexibles que facilitin l'adaptació de 
les activitats a les necessitats de l'alumnat del 
centre

Pàgina de la XTEC amb recursos per a l'atenció 
a la diversitat i necessitats educatives 
especials.
http://www.xtec.cat/web/recursos/dnee

Pàgina de la XTEC amb recursos per treballar 
la tecnologia amb l’alumnat amb necessitats 
educatives especials.
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/inc
lusiodigital
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4.2.2. ÀMBIT: CENTRE (Continuació)

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
5 La programació de totes les àrees curriculars 

incorpora continguts digitals per al treball per 
part de l'alumnat

050. Desenvolupar i aplicar mecanismes de 
recollida per conèixer l'ús de les TAC a les 
diferents àrees curriculars

051. Consensuar la concreció de les 
aplicacions, eines i metodologies emprades a 
cada nivell educatiu

052. Dissenyar activitats transversals que 
integrin l'ús de les TAC

Pàgina de la XTEC on es poden trobar tota 
classe de projectes telemàtics per participar 
amb els alumnes dins i fora de Catalunya.
http://www.xtec.cat/web/recursos/projxarxa/parti
cipacio

Projectes educatius en xarxa (2011). 
Col·leció TAC-4

Publicació que ofereix informació al voltant de 
les xarxes educatives i com crear i gestionar 
projectes a les aules a més de donar pautes per 
afavorir la participació.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/D
epartament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TA
C_4.pdf

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

060. Incloure eines tecnològiques de seguiment 
del procés educatiu de l'alumnat: entorn 
personal d’aprenentatge, dossier digital 
personal de l’alumnat, blogs,..

Pàgina de la XTEC amb eines, orientacions i 
exemples per desenvolupar i avaluar dossiers 
personals d’aprenentatge (portafolis)
http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/
portafolis

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

070. Fomentar la coordinació entre les àrees 
quant a l'ús de les TAC

071. Dissenyar mecanismes de seguiment de 
les programacions curriculars de les àrees 
respecte als recursos TAC emprats
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4.2.3. ÀMBIT: ENTORN

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
1 Es realitzen projectes col·laboratius amb 

suport TIC amb d'altres centres del país o 
d'arreu

010. Posar a l'abast del professorat les 
diferents possibilitats de col·laboració amb 
d'altres centres educatius
 
011. Fomentar i facilitar la participació dels 
docents en xarxes educatives 

Pàgina de la XTEC on es poden trobar tota 
classe de projectes telemàtics per participar 
amb els alumnes dins i fora de Catalunya.
http://www.xtec.cat/web/recursos/projxarxa/parti
cipacio

Projectes educatius en xarxa (2011). 
Col·leció TAC-4

Publicació que ofereix informació al voltant de 
les xarxes educatives i com crear i gestionar 
projectes a les aules a més de donar pautes per 
afavorir la participació.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/D
epartament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TA
C_4.pdf

Pàgina del projecte eTwinning de la Unió 
Europea per a crear xarxes de treball entre 
escoles de diferents països en el marc de la 
UE.
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

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

020. Incentivar l'ús de les diferents plataformes 
del centre per part de la comunitat educativa

021. Implicar les famílies en el procés 
d'aprenentatge mitjançant l'us de les diferents 
plataformes del centre: agendes digitals, 
formació de famílies,...

022. Donar a conèixer a la comunitat educativa 
la producció de continguts realitzats per 
l'alumnat

Pàgina adreçada a les famílies amb 
recomanacions sobre l’ús de les tecnologies.
http://goo.gl/E1xlA
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4.2.3. ÀMBIT: ENTORN (Continuació)

ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIÓ RECURSOS
3 Les TAC s'utilitzen per facilitar l'aprenentatge 

més enllà de l'espai i l’horari de l'aula i fora 
de l'escola

030. Proporcionar eines TAC que permetin 
l'aprenentatge fora de l'entorn del centre
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