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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 d igital .

□ 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 rel levants 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. 

*

*



PLA TAC
de

CENTRE



Els tres escenaris 
resultants de l’ús de 
la tecnologia a l’aula



Segons quines siguin les relacions entre la tecnologia i l’escola es poden donar 
tres escenaris diferents que són aprendre de la tecnologia, aprendre sobre la 
tecnologia i aprendre amb la tecnologia



El primer escenari és aquell en el qual els alumnes aprenen de la tecnologia. 
Això pot ser aprendre, per exemple, de la lectura de llibres digitals. 

Aquest escenari es dóna també quan s’utilitza la pissarra digital per reproduir un 
vídeo



El segon escenari es dóna quan s’aprèn sobre la tecnologia. Quan l’objecte 
d’aprenentatge és la tecnologia com a la imatge en què veiem un alumne de 6è
programant editant un article de la viquipèdia. Ens movem en aquest escenari 
sempre que la tecnologia és l’objecte d’aprenentatge. En aprendre i practicar el 
funcionament d’aparells, de dispositius o de programes.



El tercer dels escenaris és el que fa referència a aprendre amb la tecnologia, 
quan l’alumne té part activa en un procés que el porta a aprendre tot utilitzant la 
tecnologia. 

Aquí veiem un exemple d’un alumne que esta realitzant un mapa conceptual a 
partir de la informació recavada en un article de la viquipèdia. 

L’objecte d’aprenentatge no és la tecnologia, és el propi de cada àrea.



Les dimensions
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La primera dimensió fa referència a instruments i aplicacions.

Dels escenaris dels que abans parlàvem, correspondria al primer escenari 
considerat competencial, el que implica aprendre sobre tecnologia.

Inclou la competència que fa referència al coneixement i ús dels diferents 
aparells i dispositius: ordinadors, tauletes, altaveus, impressores...

També el coneixement i la utilització d’aplicacions genèriques, aquelles que 
permeten realitzar diversitat de tasques com ara el processador de textos, el full 
de càlcul i el programes per fer presentacions.

Finalment la competència referida a les aplicacions multimèdia o les possibilitats 
d’enregistrament i edició d’imatge vídeo i àudio entre d’altres.
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La segona dimensió fa referència al tractament de la informació i la organització
dels entorns de treball i aprenentatge.

Inclou tres competències que presenten processos molt propers entre sí: la 
cerca d’informació és la primera i respon a la necessitat d’educar els alumnes en 
la selecció adequada de la gran quantitat d’informació que es troba a la xarxa.

L’evolució natural de la cerca d’informació és la construcció de coneixement, un 
cop tenim la informació que es precisa, quins processos o actuacions demanem 
als alumnes per aconseguir que aquesta es converteixi en coneixement propi, 
que els alumnes puguin establi relacions entre el nou coneixement i el que ja 
tenen mitjançant la realització de taules, esquemes, llistes, mapes conceptuals, 
organigrames... Moltes aplicacions de la web 2.0 permeten aquest tractament de 
la informació.

Quan els alumnes treballen habitualment en entorns digitals es fa cada cop més 
necessari tenir un espai on emmagatzemar les tasques i els treballs en format 
digital que són significatives pels alumnes i també les adreces d’aquells espais 
web que utilitzen més habitualment per cercar informació, per fer consultes 
lingüístiques, per fer mapes conceptuals... Tot això anirà configurant el seu 
entorn personal d’aprenentatge.
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La tercera dimensió fa referència a la comunicació interpersonal i la 
col·laboració. 

Dins la competència de comunicació podem trobar l’ús de xats, 
correu electrònic, participació en fòrums, publicacions en blogs o 
wiquis que tant poden ser personals com d’aula. Sempre tenint en 
compte les normes de cortesia o etiqueta associades a la utilització
d’aquestes aplicacions. I no només les normes de cortesia sinó
també els aspectes actitudinals de preservació de la privacitat i de 
cura de la identitat digital.

La 8a competència fa referència a les possibilitats que els entorns 
digitals ofereixen per al treball col·laboratiu . Són moltes les 
aplicacions susceptibles de ser utilitzades per al treball col·laboratiu:

-Eines de gestió com les agendes i els calendaris

-Aplicacions de gestió de coneixement: geolocalització, mapes 
conceptuals, pòsters virtuals, murals digitals.

-També documents de text col·laboratius, curació de continguts, llocs 
web.....
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hàbits

identitat digital

http://www.youtube.com/watch?v=LsPys0xkx
o8

Junts x l’Educació

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

Aquesta dimensió serveix de paraigua per a totes les altres dimensions i pretén 
promoure un ús saludable i segur de la tecnologia i d’internet.

Fomentar hàbits com 

- la utilització responsable dels dispositius, 

- tenir cura de la legalitat vigent quan al respecte de les autories 

- utilitzar programes per als quals es té llicència 

- també altres qüestions com la importància de preservar la pròpia identitat 
digital. La pròpia i la dels companys.

Fer als alumnes conscients de l’empremta digital, del rastre que va deixant l 
nostre pas per Internet, i que va configurant la identitat digital. Aquesta identitat 
digital té molta memòria i és difícil de canviar. Per tant, els alumnes han de saber 
dels risc que això suposa i també que no cal donar informacions que no siguin 
rellevant per a l’objectiu perseguit i tenir cura de la seva privacitat

Aquest vídeo realitzat per la fundació Faros de l’hospital de sant Joan de Déu, 
explica molt bé la importància dels hàbits i de la identitat digital.



Enfocament 
metodològic



Hi ha un enfocament metodològic compartit per totes les competències de l’àmbit digital



No cal utilitzar la tecnologia quan aquesta no ens aporta cap valor afegit respecte a no 
utilitzar-la. Aquest valor afegir pot ser de diferents tipus, un estalvi de recursos, de 
temps, un millor resultat, la utilització d’estratègies cognitives de nivell superior... 
Quan l’ús de la tecnologia no aporta cap valor afegit ens situem en el primer dels tres 
escenaris, el que no és considerat competencial.



Fer present l’ús d’instruments i aplicacions digitals en totes les situacions de la vida 
escolar. Aquest ús ha de tenir un caràcter transversal: en tots els espais i en totes les 
àrees i matèries. 
No s’ha de circumscriure l’ús de la tecnologia a una àrea o matèria concreta o a l’aula 
d’informàtica buscant, algunes vegades, situacions artificioses per aplicar-la. Cap 
aprofitar les ocasions oportunes per utilitzar-la de forma significativa. 



Proposar tasques susceptibles de ser resoltes de diferents maneres i d’obtenir resultats 
diversos que respectin tant els diferents estils
d’aprenentatge de l’alumnat com la seva procedència cultural i social per assegurar així
expectatives d'aprenentatge per a tots ells.



Utilitzar la tecnologia per afavorir una gestió d’aula en la que el docent és, més que un 
transmissor de coneixement, un gestor o dinamitzador
que acompanya als alumnes en l’assoliment d’ aquests coneixements de forma 
autònoma i significativa. 



Partir d’activitats significatives, relacionades amb la vida escolar i amb l’entorn on la 
tecnologia no suposi un repte sinó un mitjà. 
Hem posat una imatge d’una palmera recordant l’activitat d’avaluació de les 
competències 5 i 6 de primària que il·lustra aquesta estratègia metodològica. En 
aquesta activitat es partia d’una problemàtica concreta, l’afectació de l’escarbat morrut, 
per fer una cerca sobre aquesta plaga i triar d’entre tota la informació obtinguda la que 
han considerat més fiable en funció de la seva autoria i actualització. Posteriorment els 
alumnes han convertir la informació en coneixement personal,  han geolocalitzar els 
exemplar afectats i sans de la localitat i han publicat en el blog d’aula els aprenentatges 
adquirits



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. 
Permetre que l’alumne tingui més coneixement d’instruments i eines que el docent i 
aprofitar-ho. 



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. 
Adquirir estratègies per seleccionar la informació de forma crítica.
La tecnologia permet dotar les persones dels recursos necessaris que els han de 
facilitar seguir aprenent al llarg de la seva vida



Exemple d’activitat  
educació primària

La competència de l’educació primària que hem triat per fer-ne una 
exemplificació és la sisena competència, pertany a la dimensió de tractament de 
la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge i consisteix en 
la creació i el manteniment de l’entorn personal d’aprenentatge. 

La creació d’aquest entorn respon a la necessitat que té tota persona que 
treballa en entorns digitals de tenir un espai on organitzar les seves produccions i 
recursos, d’altra banda, dóna resposta a un mandat de la LEC que en el seu 
article 89 estableix que els alumnes des del cicle superior de primària fins als 
ensenyaments postobligatoris han de disposar d’un dossier personal 
d’aprenentatge en suport digital on emmagatzemin els documents i objectes 
digitals resultants de la seva producció intel·lectual durant el procés 
d’aprenentatge. 

El seu contingut pot servir d’evidència en el procés d’avaluació per a la millora de 
l’aprenentatge.



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

L’entorn personal d’aprenentatge consta de dues parts diferenciades:

-El dossier personal d’aprenentatge també anomenat portafolis

-El recull d’aplicacions que l’alumne utilitza de forma més habitual.

El conjunt de totes dues parts conforma l’entorn personal d’aprenentatge de 
l’alumne, a partir d’ara li direm EPA, però es més comunament conegut per la 
seva sigla en anglès, PLE.

El dossier personal d’aprenentatge o portafolis és un espai accessible 
telemàticament on els alumnes hi organitzen aquells treballs que han triat ells i 
ho han fet en base a una reflexió de perquè aquells els resulten més significatius 
o bé han incidit en el seu aprenentatge. Pot tenir el seu símil amb la carpeta de 
l’estudiant, però amb la diferència :

que en aquest cas, en el dossier personal d’aprenentatge no hi va a parar tot, 
sinó únicament aquells elements triat després d’una anàlisi i reflexió sobre 
perquè resulten significatius o importants per a l’alumne.

No hi van a parar únicament document sinó que son susceptible d’incorporar 
diferents objectes en format digital, vídeos, frisos cronològics, mapes 
conceptuals, imatges…

A més, el seu contingut és susceptible de ser recuperat, acabat, modificat o 
enriquit en qualsevol moment

El recull d’aplicacions més habitualment emprades el podem entendre d’una 
forma molt senzilla com semblat als favorits del nostre navegador. Un sistema 
eficaç que permeti a l’alumne accedir de forma ràpida a l’aplicació que li 
interessa. 



Enfocament metodològic

Començar per una àrea

Aprendre els uns dels altres

Afavorir l’accés als aprenentatges

Assegurar expectatives d’aprenentatge

De forma natural, 

Pot resultar interessant començar a construir el dossier personal d’aprenentatge 
per una àrea 

Cal que el docent faci avinent a l’alumnat la utilitat que aquest dossier pot tenir 
per a ell. 

També ha de fer veure les diferents possibilitats de visibilitat i de compartició dels 
documents digitals i orientar la importància de preservar la identitat digital tot 
participant d’entorn privats

D’altra banda, ha de sorgir també de forma natural la necessitat d’endreçar i triar 
les aplicacions que utilitza habitualment, ja que a mesura que el nombre 
d’aplicacions va augmentant es trobarà en que és més difícil recordar-les, 
recuperar-les i també accedir a elles. 

Aprenentatge entre iguals

L’ús de la tecnologia afavoreix una gestió d’aula en la que el docent és més que 
un transmissor de coneixement un gestor o dinamitzador que acompanya els 
alumnes en l’assoliment d’aquest coneixement de forma autònoma i significativa.

A més, el docent ha de donar valor a aprendre entre companys, aprendre d’altres 
grups, de cursos anteriors, tenir la possibilitat de veure com altres han creat els 
seus espais, contrastar idees per, a partir de diverses, construir la pròpia. 

Aprenentatge al llarg de la vida , 

El docent ha de fer evident mitjançant la pràctica, que la majoria de productes 
digitals faciliten que els estudiants puguin anar modificant les seves produccions 
en la mesura que creguin necessari.

Cal que els alumnes s’adonin que el coneixement es genera a partir de 
coneixement anterior, i això els seguirà succeint al llarg de la vida. Cal fer evident 
als alumnes que els coneixement anterior es poden reprendre i completar 
posteriorment. 

Personalitzar l’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 ac tivitat d’aprenentatge i d’avaluació, això 
fa que la seva elaboració serveixi per avaluar la co mpetència.

Quines consignes proposem que doni els docent als seus alumnes per a la 
creació d’aquest entorn personal d’aprenentatge

La proposta del docent podria ser la següent:

-Heu d’organitzar un espai digital que jo us proporcionaré on heu de desar els 
treballs que considereu més interessants, aquells que us han ajudat a aprendre i 
dels quals us sentiu més satisfets. Aquest espai digital serà el vostre dossier 
personal d’aprenentatge o portafolis digital i és important que hi creeu una 
estructura que us permeti tenir tots els vostres documents, enregistraments 
d’àudio o vídeo, fotografies, mapes conceptuals… ben endreçat de forma que la 
seva recuperació us sigui fàcil.

-També heu d’endreçar el recull d’aplicacions que feu servir habitualment per tal 
de tenir-les fàcilment accessibles.

-Aquests dos espais els heu de mantenir al llarg del temps perquè esdevinguin 
eines realment útils per a vosaltres.

Per poder reflexionar sobre el treball realitzat disposeu d’una rúbrica a partir de 
la qual serà avaluada la vostra tasca. Tanmateix, els que ho necessiteu teniu a la 
vostra disposició guies que us poden ajudar a fer aquestes tasques.



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.

Aquesta és la rúbrica que es compartirà amb l’alumnat per endavant. D’aquesta 
manera l’alumnat, en conèixer exactament quins són els criteris d’èxit de la 
realització de l’entorn personal d’aprenentatge, té més possibilitats de fer-ho 
adequadament.



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

Aquest exemple correspon a un nivell 1 de l’assoliment de la competència. Es 
tracta d’un alumne a qui el seu mestre ha cedit un identificador i contrasenya de 
l’xtec blocs, i aquest ha creat en el seu bloc dos espais diferenciats, en forma de 
pàgines, una pàgina per a matemàtiques i una altra per l’anglès en aquest cas. 
En aquestes pàgines l’alumne va situant les evidències d’aprenentatge que són 
significatives per a ells, aquestes evidències poden ser vídeos, resums, imatges, 
mapes conceptuals….

Quan aquest alumne tenia dificultat per accedir al funcionament del bloc a la 
seva edició i a la creació de pàgines se li han ofert tutorials que donaven 
resposta a la forma adequada de emprar l’aplicació



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

Un alumne a qui se li ha assignat un tercer nivell en l’assoliment de la 
competència pel que fa al dossier personal d’aprenentatge hauria creat de forma 
autònoma una estructura jeràrquica on situa els seus documents i objectes 
digitals que després d’un anàlisi li resulten significatius i, a més, fa un adequat 
manteniment de l’espai.



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

La gradació pel que fa al recull d’aplicacions s’ha fet en base a la utilització
d’aplicacions genèriques o específiques per aquest fi en la seva realització i la 
seva integració o no en l’entorn personal d’aprenentatge, de manera que si crea 
el seu recull en una aplicació genèrica, per exemple un full de càlcul, situaríem 
l’alumne en un primer nivell d’assoliment de la competència.

Veiem en aquest exemple el recull d’aplicacions d’un alumne que ha realitzat en 
un full de càlcul.



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

Un nivell 3 de l’assoliment de la competència, el de l’excel·lència correspondria a 
l’alumne que ha creat el recull d’aplicacions en un espai específic per aquest fi, 
com pot ser el gadget lateral d’un bloc, que en aquest cas és alhora el suport del 
seu dossier personal d’aprenentatge amb la qual cosa, aquest alumne ha 
integrat en un únic espai el seu entorn personal d’aprenentatge



PLA TAC
de

CENTRE

Montse: índex d’allò que parlarà: les competències ( amplificant l’estructura present a 
l’infografia) i el Pla TAC en tant que marc de debat i consens  on preveure i planificar el 
desplegar les competències dins dels centres educatius. En aquest sentit el Pla TAC tot 
i que parla de molts altres aspectes, té en el seu centre les competències digitals 



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



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 l a 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

Per tal de facilitar l’elaboració i redacció del Pla TAC, el curs passat es va desenvolupar 
i pilotar en 20 centres l’aplicació Pla TAC de centre que es obrir de forma generalitzada 
cap a final de curs.



Seguretat a Internet

Recursos per al professorat

Recursos de suport a les famílies

Per tal de facilitar l’elaboració i redacció del Pla TAC, el curs passat es va desenvolupar 
i pilotar en 20 centres l’aplicació Pla TAC de centre que es obrir de forma generalitzada 
cap a final de curs.



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

Comentari de l’estructura i continguts de l’aplicació






Contextualitzaci
ó
Diagnosi

Actuacions

Recursos
Responsables
Temporització

Objectius

Indicadors

Equip directiu

Alumnat

Docents

Famílies

Compromís 
del centre

Visió
del

centre

Visió del
centre

Context: descripció objectiva
Visió: fruit del debat i amb el màxim de consens dins del centre i, si és possible, amb la 
comunitat educativa. Llarg termini amb la mirada cap a l’assoliment d’una maduresa 
digital concreta que integri l’ús de les TAC en el projecte educatiu.
Per tal que això es pugui produir d’una forma coherent, és molt recomanable que 
inicialment hi hagi una formació de tot el claustre conjuntament. Per ex. FIC usos 
curriculars TAC. Això farà que la visió es formi gradualment i sigui compartida pel màxim 
de professorat.



Fortaleses i 
debilitats Diagnòstic 

inicial

Temes

Infraestructura i 
serveis digitals

Seguiment, avaluació
i millora

Competència digital 
docent

Usos curriculars

Estratègia, lideratge i 
gestió

Diagnosi




Contextualització

Diagnosi

Actuacions

Recursos
Responsables
Temporització

Objectius

Indicadors Aula

Entorn

Centre

Àmbits

Importància de realitzar una diagnosi real.
Referència a algunes de les eines necessàries per tenir informació (formularis usos 
curriculars)






Contextualització

Diagnosi

Actuacions
Recursos
Responsables
Temporització

Objectius

Indicador
s

Inclusió digital

Innovació metodològica

Avaluar la 
competència digital

Gestió dels recursos

Formulació
d'objectius 
i indicadorsComunicació

Usos desitjables

Més...

Objectius
i

prioritats

Objectius generals, determinats pel Departament i objectius específics (suggerits) lligats 
a les prioritats del centre. (també en pot introduir de propis)
Els objectius estan lligats a uns indicadors que permetran avaluar-ne l’assoliment.






Contextualització

Diagnosi

Actuacions

Recursos
Responsables
Temporització

Objectius
Indicadors

Recursos
Responsables
Temporització

Actuacions

Temes

Infraestructura i 
serveis digitals

Seguiment, avaluació
i millora

Competència digital 
docent

Usos curriculars

Estratègia, lideratge i 
gestió

Aula

Entorn

Centre

Àmbits

En el moment de definir les actuacions que es posaran en marxa, l’aplicació permet 
associar-hi una temporització, un responsables i uns recursos.
Un cop introduïda tota la informació, es pot generar un informe en format PDF que es 
pot imprimir.
L’aplicació permet desar també totes les versions



e-maduresa
de 

centre

VISIÓ DEL
CENTRE

COMPROMÍS 
DEL CENTRE

Docents

Equips
Directius

Alumnat

Famílies

Debilitats
i fortaleses

DIAGNÒSTIC
INICIAL Seguiment 

i millora

Infrastructura

Competència 
digital docent

Usos 
curriculars

Lideratge i 
gestió

TEMES

DIAGNOSI

TEMES

OBJECTIUS I
PRIORITATS

Inclusió
digital

Avaluar la 
competència 

digital

Innovació
metodològica

Gestió dels
recursos

Comunicació

Usos
desitjables

Més...

OBJECTIUS I
INDICADORS

TEMES

ACTUACIONS

RECURSOS
RESPONSABLE

S
TEMPORITZACI

Ó

TEMES

Sistema de
tutoria entre

el professorat

POSADA 
EN MARXA

APLICACIÓ

El progrés dels 
objectius

al llarg del procés
Evolució del nivell 

d'interès

Actituds envers la tecnologia

Canvis produïts en les tasques 
d'E/A

Impacte sobre l'estructura 
organitzada

Altres...

AVALUACIÓ

REPRESA DEL PROCÉS

inici
Pla 
TAC

Reforçar la imatge d’itinerari i camí



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

Alguns dels enunciats de la diagnosi i les actuacions relatius a la competència digital.
Relacionar 3ª actuació amb els nivells d’assoliment de la competència



Informe

La comp. digital als objectius. Remarcar la necessitat d’establir criteris comuns de centre



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

Retorn a l’enunciat de l’objectiu formulat al principi de la presentació



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

Suport al desplegament de les competències 
digitals

8 de març-11 abril 2014



Exemples enunciats Pla TAC



Gràcies a tothom

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


