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Índex

Fer índex

Afegir una transparència sobre els dispositius mòbils

Valorar si parlo de la LOMCE

Treure el fons institucional



De la informàtica educativa a les TAC > 30 anys d’actuacions 

● 1984 Projectes TOAM i Logo

● 1986 Creació PIE i PMAV

● 1989 XTEC Minitel 

● 1992 Programari Clic

● 1993 1r CDROM SINERA 

● 1995 XTEC a Internet

● 1998 Projecte ARGO

● 2001 SGTI. Portal EDU365

● 2005 Fase pilot Linkat

● 2006-2008: Internet a l’Aula 

● 2006 Projecte Heura 

● 2007 Portal EDU3, Blocs-XTEC

● 2008 Plataforma ÀGORA

● 2009 Educat1x1

● 2011 eduCAT 2.0

● 2013 Competències digitals. 

MSchools



Les Tecnologies digitals a la Llei d'Educació de 
Catalunya

V - Ordenació ensenyaments

Alumnes competents en l'ús de 
les tecnologies digitals

VI - Centres educatius

• Equipaments que integrin les tecnologies
• Projectes d'innovació TIC
• Serveis digitals:

o Dossier personal d'aprenentatge
o Registre acadèmic

VIII - Funcions Professors

Domini i utilització de les 
tecnologies com a eina 
metodològica

I - Principis rectors del sistema educatiu 

h) Competència per a la utilització autònoma dels 
sistemes digitals
i) Competència per a l’anàlisi de la informació



Eixos de l’estratègia digital del Departament d’Ensenyament

Línies transversals: Inclusió digital i ús responsable de les TIC

Eixos:

o Competència digital (bàsica i avançada) dels alumnes

o Competència digital docent

o TAC i projecte educatiu (Pla TAC) Visió sistèmica de centre

o Nou model TIC de suport i equipament

o R+D+i en col·laboració amb les universitats i la indústria



Competències bàsiques de l’àmbit digital

Documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques 
de de l’àmbit digital de Primària i Secundària (9/2013)

XTEC: Currículum i orientació/Competències bàsiques/competència digital

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


- App Education - Mobilitzem la Informàtica

Proposta didàctica de l’assignatura optativa d’Informàtica de 4t d’ESO, iniciada 
el curs 2013-14.

Objectius:
■ Desplegar la Competència digital avançada
■ Desenvolupant prototips d’aplicacions per a dispositius mòbils.
■ Potenciar  les vocacions tecnològiques.
■ Promoure l’esperit emprenedor amb el recolzament d’experts.

- Formació en llenguatge Scratch
- Experiència pilot de Robòtica i Arduino 

Competències digitals avançades



Competència digital docent

Les tecnologies digitals són 

• OBJECTE

• RECURS

• CONTEXT



Competència digital docent. 2 

Acord de Govern Novembre 2014 que crea el Programa Interdepartamental per la 
Competència Digital docent. Definició i acreditació de la CDD per al 30/6/2015

Participació dels Departament d’Ensenyament, Empresa i Ocupació i Economia i 
Coneixement i de totes les universitats.



Nivells funcionals de les tecnologies digitals 

Equipament i infraestructures:
Ordinadors,  pissarres digitals, cablat, servidors,... 

Maquinari 
+

connectivitat

Aplicacions i Serveis 

Programari
+

serveisEntorn operatiu
Manteniment i suport

Metodologia
+

organització

Ús efectiu i responsable
Competència digital
Recursos digitals curriculars
Comunicació interna i externa
Organització de centre

G
overnança de la tecnologia



Presència a Internet del centre i relació amb la 
comunitat educativa



El Pla TAC de centre als documents d’
organització i gestió del centre (20/06/2014)

Document de referència:

Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement

Index

1.  Introducció

2.  Objectius 

3 El Pla TAC 

4 Aspectes organitzatius de les TAC en el centre 

4.1 La coordinació TAC de centre 

4.2 Comissió TAC de centre 

5 Normativa d'aplicació (Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement)

Programacions i recursos didàctics

2.1 Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement

http://educacio.gencat.
cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Programacions_recursos.pdf

Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i

correu electrònic

http://educacio.gencat.
cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Tecnologies_aprenentatge.pdf
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http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Tecnologies_aprenentatge.pdf
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Les tecnologies al Projecte Educatiu

La LEC estableix que el Projecte Educatiu de Centre és la màxima expressió de 
l'autonomia del centre educatiu. Recull la identitat del centre, n'explicita els 
objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes 
assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

• El PEC ha d’incloure:

– Criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments educatius 
(les TAC són una prioritat)

– Indicadors de progrés pertinents (també sobre les TAC)

– La concreció i el desenvolupament dels currículums i de les competències 
bàsiques (com s’articularà la Competència digital)

– Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa del centre (com s’apliquen 
les tecnologies a l’organització del centre)

– El projecte lingüístic



Projecte de Direcció i lideratge de les TAC

El projecte de direcció ordena el desplegament i l'aplicació del projecte 
educatiu per al període del mandat i concreta l'estructura organitzativa 
del centre.

En relació a les tecnologies digitals el projecte de direcció ha d’assumir 
el lideratge de les TAC i de preveure indicadors per avaluar el seu 
desplegament en diferents àmbits:

- Gestió i organització del centre amb suport tecnològic

- Coordinació de les TAC en el currículum

- Desenvolupament professional de l’equip docent

- Selecció de recursos i materials curriculars digitals

- Inclusió digital

- Equipaments i insfraestructures TIC



Lideratge de la e-maduresa del centre

• Un centre educatiu és tecnològicament madur  
quan fa un ús estratègic i efectiu de les 
tecnologies digitals, per promoure la millora 
dels resultats educatius i l’èxit escolar.



*

Línies d’intervenció  Pla TAC

Centre

Línies d’intervenció

Aula

Entorn

Estratègia, lideratge i gestió

Usos curriculars

CDD i desenvolupament 
professional

Seguiment, avaluació i millora

Infraestructures i serveis digitals 

Àmbits



*

El Pla TAC a la XTEC

centres/projecte educatiu/platac

http://www.xtec.cat/web/centres/projeducatiu/platac
http://www.xtec.cat/web/centres/projeducatiu/platac


L’accés a l’aplicació Pla TAC de centre

● Accés amb codi GICAR (Atri) del director del centre.
El director pot donar permisos a d’altres administradors.

● Des del Portal de centre



L’aplicació Pla TAC de centre - Un assistent per a 
l’elaboració del Pla
- Facilita la diagnosi del centre indicant els punts forts i febles respecte 

dels 5 grans temes TAC i 3 àmbits (aula, centre i entorn)

- Presenta uns objectius generals i en suggereix d’específics que el 
centre pot seleccionar i adaptar en funció de la seva realitat

- Indica possibles actuacions filtrant-les a partir dels punts febles 
detectats. 

- Permet la concreció del Pla mitjançant l’associació d’actuacions a un 
calendari, uns recursos i uns responsables.

- Suggereix indicadors d’assoliment associats als objectius

- Permet desar les diferents versions i arrossegar la informació.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a211ddc4-54af-41ff-9157-089dbf112beb/exemple_informe.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a211ddc4-54af-41ff-9157-089dbf112beb/exemple_informe.pdf#page=7
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a211ddc4-54af-41ff-9157-089dbf112beb/exemple_informe.pdf#page=9
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a211ddc4-54af-41ff-9157-089dbf112beb/exemple_informe.pdf#page=11
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a211ddc4-54af-41ff-9157-089dbf112beb/exemple_informe.pdf#page=16


*

Formació interna de centre (FIC) “Usos curriculars 
TAC”Una estratègia per a l’elaboració compartida del Pla TAC

Objectius

● Millorar els nivells d’aprenentatge a totes les àrees

● Reflexionar sobre el paper de les TAC en l’aprenentatge com a competència metodològica de l’alumnat

● Conèixer els recursos TAC existents al centre

● Compartir les pràctiques amb TAC que es duen a terme al centre en les diferents àrees

● Desenvolupar noves propostes d’activitats que incorporin les TAC per a la millora dels aprenentatges

● Establir acords de centre sobre els usos curriculars de les TAC en referència a coordinació entre àrees, 
tipologia d’activitats, estratègies metodològiques, treball interdisciplinari i instruments d’avaluació

● Incloure els acords presos pel que fa a la incorporació de pràctiques en el Pla TAC de centre

http://www.xtec.cat/web/formacio/fecb/fic/itineraris/guiats/ip_usostac
http://www.xtec.cat/web/formacio/fecb/fic/itineraris/guiats/ip_usostac
http://www.xtec.cat/web/formacio/fecb/fic/itineraris/guiats/ip_usostac


Protecció de dades personals en els 
centres educatius
Correspon a la direcció dels centres adoptar les mesures adients per garantir la seguretat de les dades de 

caràcter personal que conté la documentació del centre i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament 
o l’accés no autoritzats.

Serveis Internet

Per tal que els alumnes menors de 14 anys es puguin donar d'alta per a l'ús de serveis Internet, encara 
que siguin aplicacions educatives, cal una autorització dels pares, mares o tutors legals que 
especifiqui quins serveis s'utilitzaran i amb quina finalitat i advertir que la responsabilitat per possibles 
mals usos és de l'usuari. 

Ús d'imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elabora

Per a la publicació d’imatges, dades personals o materials la propietat intel·lectual de l’alumnat menor d’
edat, cal disposar de la corresponent autorització signada per les persones que n’exerceixen la pàtria 
potestat. L’autorització ha d’especificar de la manera més concisa possible la finalitat a què es 
destinaran les dades, imatges o materials, la durada de l’autorització i el mitjà de difusió. Quan l’
alumnat és major d’edat, l’autorització l’ha de signar directament l’alumne/a.

Els Models d'autorització es troben disponibles a la Intranet del Departament (Portal de centre)



Recomanacions per als centres educatius
Intranet – Portal de centre



La protecció de dades als documents d’
organització i gestió del centre (20/06/2014)

Document de referència:

Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i
correu electrònic

Index

1 Introducció
2 Imatges 
3 Dades de caràcter personal 

3.1 Dades personals: informació complementària per als centres públics
4 Edició de materials en blogs i espais web del centre 
5 Autorització per a l'ús de serveis i recursos d'Internet 

5.1 Informació per a alumnes menors de 14 anys 
5.2 Informació per a alumnes majors de 14 anys però menors d'edat 

6 Correu electrònic 
6.1 Convivència i prevalença dels correus @gencat.cat i @xtec.cat 
6.2 Normes d'ús dels correus corporatius 

7 Normativa d'aplicació (Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu 
electrònic)

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf


Secció sobre Internet Segura a la XTEC





Documents de referència

• Normativa: LEC, Decret d’Autonomia de centres 

• Documents organització i gestió de centres (Portal de 
centre)

• Dossier Pla TAC de centre (http://www.xtec.
cat/web/centres/projeducatiu/platac)

• Documents de Competències bàsiques de l’ambit digital
(http://www.xtec.
cat/web/curriculum/competenciesbasiques/ambitdigital)

• Recomanacions sobre protecció de dades personals per 
als centres i serveis educatius (Portal de centre)




