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Introducció 

El Pla TAC de l’Escola Congrés-Indians és el document de centre que recull les característiques de 

l’escola en relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran 

a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàctic-pedagògics i curriculars. 

La integració de les tecnologies a l’escola en l’acció educativa requereix una reflexió profunda per 

part de l’equip de mestres de manera que les tecnologies de la informació i la comunicació estiguin 

al servei de l’aprenentatge i el coneixement, fent-ne un ús i aplicació responsables i de cura envers la 

infància. 

Els nens i les nenes han de ser acompanyades i acompanyats de molt a prop en l’ús de les NNTT, i 

han de ser orientades i orientats en l’adquisició de la competència digital. Per això serà necessària 

una reflexió col·lectiva profunda per valorar i acordar quines estratègies s’adopten en relació a les 

tecnologies i a l’ús de dispositius i, el que és més important, a partir de quina edat. 

Tal i com contempla el Document d’Organització i Gestió per al curs 2020-2021, “l’assoliment de la 

competència digital per part de tot l’alumnat és la raó per la qual els centres educatius han de definir 

i actualitzar, de manera periòdica, l’estratègia sobre l’ús de les tecnologies digitals, tant en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge com en el conjunt de les actuacions i interaccions del centre amb la 

comunitat educativa”. 

Per tant, a l’hora d’elaborar aquest Pla Tac hem tingut molt presents tots aquests aspectes descrits i 

l’objectiu del document ha estat el d’establir unes directius per assegurar la competència digital de 

l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica, sempre amb una 

total coherència amb el nostre Projecte Educatiu de Centre i amb la nostra mirada envers la infància. 

Finalment destacar que cal tenir en compte, tal i com contempla la normativa, que “El Pla TAC del 

centre és l’instrument que facilita la planificació en els aspectes organitzatiu, pedagògic i tecnològic, 

i assigna les responsabilitats associades dins del claustre de mestres. Correspon a la direcció del 

centre impulsar i liderar el desenvolupament del Pla TAC i vetllar per la seva aplicació i avaluació. El 

Departament d’Educació ha d’aportar orientacions i instruments perquè s’implementi correctament.” 
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Marc legal de referència 

La normativa que regula el present document és: 

a) El Projecte Educatiu de Centre com a document d’organització i funcionament de l’escola, en els 

apartats on es fa referència a les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement. 

b) La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 

universal de les persones amb discapacitat (LINDAU). 

c) El Reial Decret 14/2007, de 12 de novembre, sobre accessibilitat electrònica. 

d) La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya - LEC. 

e) El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 

5.8.2010). 

f) La Llei de Propietat Intel·lectual, de novembre de 2014. 

g) El Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària 

(DOGC núm. 6900, de 26.6.2015; annexes 3 i 10). 

h) El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 

educatiu inclusiu. 

i) La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals. 

j) Els Documents de Gestió i Organització que el Departament d’Educació publica a l’inici de cada 

curs escolar. 

k) La Llei 21/2014, per la qual es modifiquen el Text refós de la llei de propietat. 

l) La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 

núm. 298, de 14.12.1999). 

m) La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 09.01.1998). 
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n) El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 

5.8.2010). 

o) La Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per participar en 

diversos programes d’innovació pedagògica creats pel Departament d’Educació (DOGC núm. 

7892, de 7.6.2019). 

p) La Instrucció 3/2018, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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La nostra mirada envers la Competència Digital i les Noves Tecnologies 

La tecnologia al servei de l’aprenentatge 

Tal i com es descriu al nostra Projecte Educatiu de Centre, considerem les Noves Tecnologies com 

un vehicle que ens ajuda a aprendre, a relacionar-nos i a establir noves relacions entre les idees i els 

coneixements. Com a tals, a l’escola posem l’accent en aquest aspecte i l’aprenentatge de les Noves 

Tecnologies està vinculat, profundament, amb una nova perspectiva d’aprenentatge en la qual 

l’infant transforma el coneixement fent ús d’aquestes.  

No es tracta, per tant, d’aprendre a fer servir les eines de manera descontextualitzada sinó de donar 

sentit a les eines tecnològiques a través d’apropiar-se dels codis que els són propis i poder 

transformar els coneixements inicials en uns altres coneixements més nodrits i complexos.  

Les Noves Tecnologies, per tant, estan vinculades a la tecnologia de l’aprenentatge, a l’estructuració 

del coneixement i les seves interrelacions. Les eines no són una finalitat en si mateixes, són un camí 

per ampliar la nostra consciència i les nostres perspectives d’aprenentatge.  

Per tant, és quan l’infant ha adquirit unes habilitats metacognitives bàsiques i la seva maduresa i 

evolució ha estat desplegada en una sèrie de qüestions prèvies (motricitat, manipulació, 

representació pròpia, etc.) que introduïm les Noves Tecnologies d’una manera activa coincidint 
amb la necessitat per part de l’infant d’un aprenentatge més explícit. És, doncs, cap a 3r de 
primària quan iniciem aquest treball, ja que abans, a l’etapa 3-7, sentim que l’infant ha de manipular 

i experimentar amb materials físics estructurats i no estructurats. A mesura que l’infant avança en les 

diferents etapes educatives, la presència de les Noves Tecnologies es va fent més àmplia i intensa, 

però, en cap cas, substitueix l’aprenentatge a través de les mans o l’experiència sensorial.  

Un ús responsable de les Noves Tecnologies. Preservant la infància… 

En cap cas posem en dubte que, avui en dia, el desplegament de la competència digital és 

essencial per interactuar amb “normalitat” en la societat actual. Tot i així, i com sempre fem a 

l’escola, sentim realment important també en aquest àmbit, esperar a que arribi el moment 

adequat pels infants segons l’edat i el moment maduratiu. Per tant, no estem dient de no fer servir 

la tecnologia, sinó quan fer-la servir. 

El Projecte Educatiu de Centre de la nostra escola defineix la nostra idea d’infant i les necessitats 

autèntiques de la infància i, en relació a l’etapa que va dels 3 als 7 anys, destaca aspectes com la 

necessitat de manipulació experimentació i vivència; la importància de “tocar” i aprendre “amb les 

mans” per tal de poder traspassar a un pensament més abstracte allò que ha estat “tocat” durant 
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els primers 7 anys de vida; la necessitat de jocs representatius, motrius, d’exploració, de joc 

simbòlic, d’experiències multisensorials… i de molts moments de relació i comunicació. 

Durant els primers 6 anys de vida de l’infant, és de vital importància mantenir pautes molt 

saludables evitant el contacte amb dispositius digitals; és un moment evolutiu en què es produeix 

un gran creixement i desenvolupament cognitiu, es consoliden els hàbits i és un moment en què 

cal promoure l’activitat física i motora evitant activitats que comportin sedentarisme, fomentar 

habilitats socials a través d’activitats interactives amb altres persones…  

El desenvolupament infantil es desplega amb molta rapidesa durant els primers 6 anys de vida, 

per la qual cosa és un període crític de creixement i de maduració. Tant les associacions de 

pediatres de diferents països del món com la OMS (Organització Mundial de la Salut) recomanen 

evitar les pantalles i l’ús de dispositius digitals durant els primers 6 anys de vida, advertint de 

perills que poden comportar per als més petits i les més petites, com alteracions de conducta, 

dificultat en la capacitat de concentració, retards en en desenvolupament de la parla, dificultats 

per dormir i problemes futurs d’aprenentatge. Per tant, el contacte amb dispositius digitals abans 

dels 6 anys pot comportar problemes psicològics, fisiològics i de desenvolupament que poden 

acabar afectant el comportament de l’infant i la seva capacitat d’atenció i d’aprenentatge. Alguns 

estudis demostren que una major exposició de pantalles en els infants està associada a una major 

problemàtica d’autocontrol, de dèficit d’atenció, de depressió infantil i de fracàs escolar. 

D’altra banda, es recomana un ús limitat de pantalles i dispositius digitals entre els 7 i els 12 anys 

per la qual cosa a l’escola, en aquesta etapa, també vetllem per un ús responsable i limitat dels 

dispositius digitals fent servir les noves tecnologies com a eines que ens permeten obrir nous 

camins, establir noves connexions entre les idees i els coneixements i ofereixen a les nenes i als 

nens una nova perspectiva d’aprenentatge on poden transformar els seus coneixements inicials 

que han adquirit a través de la motricitat, la manipulació i la representació, en uns altres 

coneixements més abstractes i complexes.   

Per tant, tot i que no ho especifiquem al llarg del document, totes les actuacions, objectius, 
planificacions… que es van concretant en relació a l’ús de les tecnologies per part dels infants 
en el present Pla TAC, sempre faran referència a nenes i nens a partir de 3r de primària ja que 
abans d’aquesta edat, els infants no fan servir ordinadors ni altres dispositius tecnològics a 
l’escola. En aquest sentit, també cal tenir en compte que a 3r l’ús de la tecnologia és limitat i, a 

mesura que anem avançant a cursos més alts, hi trobem més presència (però sempre amb 

moderació). 

Noves tecnologies amb i sense confinament 

El moment actual (juliol de 2020) marcat pels efectes de la pandèmia de la COVID-19 requereix 

que incorporem el present apartat al Pla TAC de l’escola per tal de concretar les actuacions 

previstes als documents de centre (Pla de Contingència i Pla d’Obertura 20-21) sobre l’activació de 

nous recursos i eines digitals per tal d’acompanyar l’alumnat en el seu desplegament de la 

competència digital. 
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Quan la situació actual hagi passat i tornem a la normalitat, concretarem en aquest Pla TAC totes 

les actuacions que mantenim com a escola. 

 ACORDS EN RELACIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES AMB I SENSE CONFINAMENT 

  

  L’ESCOLA I LES NOVES MANERES DE COMUNICAR-SE  

 La situació actual estableix la necessitat de plantejar un escenari on és imprescindible 

una resposta que ofereixi la continuïtat de les classes, en modalitat telemàtica, de manera 

ràpida i segura davant casos de possibles interrupcions de l’escola presencial durant el curs 

2020-2021. 

 El grup de treball de Noves Tecnologies ha estat l’encarregat d’avaluar les opcions 

telemàtiques que s’ofereixen, de valorar com s’implementaran i de repensar l’organització i el 

funcionament de l’escola en cas de confinament total o parcial.  

 Les conseqüències de la pandèmia i el llarg confinament viscut el curs passat, ha posat 

de relleu la necessitat de seguir mantenint, malgrat la distància, els llaços socials i afectius 

propis dels procés de socialització que es dona en el context escolar i que són absolutament 

necessaris pel correcte desenvolupament psicosocial de l’infant. Una manera de mantenir el 

vincle i de seguir tenint cura cap a l’infant des de l’escola en els moments de no presencialitat 

és a través de les noves tecnologies, que ens ofereixen la possibilitat de crear aquest vincle 

dinàmic entre l’escola i la llar. 

 La situació no planificada i desconcertant que es va viure davant el tancament sobtat 

de l’escola va provocar que s’haguessin d’improvisar moltes decisions. En aquell moment, es 

va optar perquè la comunicació des de l’escola fos a través del correu electrònic centralitzat: el 

correu de l’escola; més endavant es van crear comptes de correu temporals per l’equip docent, 

amb la voluntat d’agilitzar la comunicació entre els i les mestres, i les famílies, de manera que 

fos més directa.  

 Fruit de totes les valoracions i anàlisi de les diferents situacions viscudes, de cara al 

proper curs s’han planificat les actuacions que concretem a continuació. 

 EL CLASSROOM 

 El Classroom i els seu programari associat (Drive, Meet) és l’eina triada com a 

plataforma per a que esdevingui una “escola virtual” des de P3 a sisè de primària, ja que ha 

d’arribar a la totalitat de l’alumnat. Més endavant concretem per quins cursos aquesta eina és 

un recurs per la família com a espai on poder accedir a les propostes en cas de confinament, i 

a partir de quina edat és una eina de treball per l’alumnat. 

 L’equip de mestres s’encarregarà, a través d’aquesta plataforma, de muntar una aula 

virtual propera, agradable, on penjar cançons, vídeos interessants, proposar reptes... de 
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manera que esdevingui un espai d’intercanvi tant des del mestre o de la mestra cap als infants, 

com entre els propis infants: assistència a assemblees telemàtiques, compartir tasques, deixar-

se comentaris…. A més, la plataforma permet compartir recursos que restaran disponibles en 

línia i que es podran recuperar en qualsevol moment.   

 També esdevindrà una eina habitual de comunicació escola-família, independentment 

de possibles confinaments, on penjar informacions de l’ambient, comunicacions des de la 

tutoria, espai per omplir qüestionaris, etc. Així s’espera que el seu ús sigui conegut i fluït per 

part de les famílies i es facilitarà notablement la comunicació, la recollida i centralització de les 

diverses informacions i permetrà mantenir un sistema comú de treball i trobada per a docents i 

famílies. 

 Durant l’últim trimestre del curs 19-20, les assemblees virtuals a través del Zoom van 

generar moments de molt de caliu, permetent traspassar la distància. Es valora com una 

experiència molt enriquidora poder accedir a l’espai personal de cada infant, com pot ser la 

seva habitació o el menjador de casa, i compartir amb els companys i les companyes, a través 

de la càmera, allò que els hi era important: un llibre, una joguina, una anècdota…. Aquesta 

experiència es busca mantenir, en cas de confinament, durant el curs 20-21 a través del Meet, 

la plataforma integrada a Classroom que ofereix més seguretat (s’accedeix amb el compte 

GSuite) i facilitat a l’hora d’accedir (no cal enviar cada vegada una ID i contrasenya), a més 

permet fer sessions de més de 45 minuts sense interrupcions. Al mateix temps, la comunicació 

a través de l’entorn corporatiu Gsuite de l’escola, garanteix que es tracta d’una comunicació 

interna dins de la plataforma corporativa. 

 La planificació permet repensar com poden ser les classes en mode telemàtic i com 

organitzar aquestes assemblees virtuals. Tot i que la decisió correspondrà a cada persona 

tutora i mestres especialistes que hi participin, es proposen diferents models d’assemblea 

telemàtica fent diverses agrupacions i duracions en funció de l’activitat proposada, del 

moment del dia en què es fan i de les característiques del grup: 

 Grup sencer: assemblea d’acollida a les 9:00 i de tancament a les 13:30, per organitzar 

el dia, mantenir la rutina i recollir les experiències i sentiments viscuts durant la jornada. És un 

moment de trobada amb tot el grup, on l’adult o l’adulta pot fer una explicació general i on ha 

de moderar la participació dels infants. La durada pot variar en funció de l’edat del grup, de les 

informacions que cal compartir i de les experiències de dies anteriors. 

 Mig grup: una connexió on explicar més detalladament alguna proposta del dia, un 

contingut nou, etc. Facilita més la participació dels infants i el paper moderador de l’adult o 

l’adulta pot ser més flexible. La durada pot variar depenent del tipus d’activitat i de la quantitat 

d’interaccions entre els infants. 

 Grups de treball: amb cinc o sis infants que comparteixen una proposta. Serveix per 

fer un acompanyament més acurat o resoldre dubtes. Pot tenir una duració més curta que les 

agrupacions anteriors depenent de la complexitat de l’activitat que s’està desenvolupant. 
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 Individuals: per iniciativa de la tutora o del tutor i només quan siguin necessàries 

(acompanyament emocional, la resolució d’un dubte molt concret, necessitat d’un contacte 

més proper...). Es recomana la presència d’un familiar durant la connexió. La duració pot variar 

en funció del motiu que l’ha propiciat. 

 La plataforma Classroom Gsuite For Education, a més de ser intuïtiva i senzilla, 

proporciona un espai telemàtic segur que funciona amb comptes de GSuite verificats pel 

Departament d’Ensenyament. Un dels objectius plantejats en la utilització del Classroom és el 

d’integrar el seu ús en la quotidianitat de l’escola, fent-lo servir com una eina més en els 

processos de cicle mitjà i superior (a partir de quart de primària), per tal d’aprofitar totes les 

possibilitats que ofereix i de potenciar així el coneixement i domini de diferents eines i recursos 

digitals per garantir l’assoliment de les competències digitals presents al Currículum.  

  

 INFANTS I FAMÍLIES DAVANT LES NOVES TECNOLOGIES  

 A l’hora de determinar el grau d’acompanyament/autonomia de l’infant en l’ús de les 

eines i recursos digitals s’han de valorar els diferents factors que el caracteritzen. Així es té en 

compte, en primer lloc, l’edat del nen o de la nena i el seu nivell maduratiu, que determinarà 

en gran part el nivell d’adquisició de les habilitats necessàries (capacitat de concentració, 

fluïdesa i comprensió lectora, etc.) per dominar la utilització de la plataforma i altres 

programes, així com l’adquisició de l'esperit crític necessari per saber trobar i escollir aquella 

informació realment útil i verídica de tota la que hi ha disponible a la xarxa.  

  

EDUCACIÓ INFANTIL 
I CICLE INICIAL

La formació, comunicació i ús del Classroom s’orientarà cap a les famílies. 

En aquests nivells l’eina Classroom està pensada per fer arribar el material 

de propostes i activitats a les famílies, i no als infants.

TERCER DE 
PRIMÀRIA

L’infant ha d’accedir i treballar amb supervisió de l’adult o l’adulta. 

Si es valora que la nena o el nen té prou maduresa i capacitat per 

desenvolupar-se autònomament pel Classroom, ho podrà fer. 

La formació, comunicació i ús del Classroom s’orientarà cap a les famílies.

QUART, CINQUÈ I 
SISÈ DE PRIMÀRIA

L’infant pot accedir i navegar pel Classroom de manera autònoma. 

Serà necessària una formació pels infants durant les dues primeres 

setmanes del curs. 

Necessitat d’equipar les aules amb eines informàtiques per millorar l’accés 

de tots els infants des de l’escola.
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Per tal de dominar la plataforma per aconseguir un ús àgil i fluït, cal garantir la formació de 

totes les persones que faran servir aquest entorn virtual: 

 Des de l’equip de treball surt la necessitat de vetllar per la seguretat a Internet dels 

infants i de conscienciar de la responsabilitat que es requereix per fer un bon ús de les xarxes i 

dels recursos digitals. Una bona opció és fer-ho mitjançant xerrades i/o tallers destinats al propi 

alumnat i les seves famílies. Des del grup proposem diferents opcions de ponents per dur a 

terme aquestes activitats (veure propostes a l’annex 1 del Pla d’Actuació). 

 ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT 

 Un altre objectiu del grup de treball ha estat el de garantir l’equilibri entre l’ús de de 

les noves tecnologies i el desenvolupament de propostes en la línia de l’escola que permetin 

l’exploració, la manipulació i la creativitat, ressaltant la importància d’explorar, tocar, sentir… i 

no perdre el sentit de l’escola, els seus valors i la seva identitat. L’organització de les 

assemblees virtuals i l’oferta de les propostes es dissenyaran tenint en compte que cal evitar 

l’ús abusiu de les pantalles.  

 Per garantir la igualtat en l’accés a totes les activitats de l’ambient des de casa, 

facilitant l’accés a les propostes (ja que moltes famílies no tenen impressora) s’ha acordat 

disposar d’un dossier amb activitats ja impreses preparat prèviament a un possible 

confinament per ser pres a casa en cas de confinament. Aquestes activitats i propostes són les 

mateixes que es realitzaran a l’aula de manera presencial però, com hem dit, estaran 

prèviament preparades perquè els infants les puguin prendre a casa per fer-les, amb 

l’acompanyament dels mestres i de les mestres, des de casa, en cas de confinament del grup. 

Això requereix, per part de l’equip de mestres, tenir elaborada una planificació de propostes 

de, com a mínim, dues setmanes d’antelació de la seva programació. 

 També s’acorda que els infants de 1r a 4t de primària portin un estoig buit (l’escola 

proporcionarà el material de cada infant per aquest estoig) on hi tindran el material quotidià 

per fer tasques i activitats a l’escola i, en cas de confinament, prendran aquest estoig a casa.  

 S’ha elaborat un llistat de material que es recomana que cada infant pugui prendre a 

casa per desenvolupar les diferents propostes que es rebran de manera telemàtica. Aquesta és 

una proposta de material general. Cada nivell valorarà materials específics (llapis, goma i 

maquineta; colors en qualsevol format; fulls blancs; tisores i pegament; una paleta senzilla 

d’aquarel·les i un pinzell; etc.) 

Infants
L’alumnat de quart, cinquè i sisè de primària rebrà una formació per part del tutor o 

tutora durant les dues primeres setmanes del curs.

Docents
El nous docents que s’incorporin a l’escola el curs 2020-2021 i tots aquells que vulguin 

reforçar allò après a la formació de juliol, rebran una formació per part de la persona 

coordinadora TAC de l’escola.

Famílies Podran accedir a un vídeo tutorial: es penjarà un vídeo explicant el funcionament.
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 Cal recordar que davant la sospita de que un dels infants pugui estar contagiat, a 

l’espera dels resultats de la PCR (2-3 dies), la tutora o tutor pot planificar i anar organitzant el 

material i les propostes per portar a casa davant la possibilitat del confinament del grup sencer, 

en cas de que el resultat de la prova sigui positiu. 

 El grup de treball de Noves Tecnologies destaca la importància de comunicar i 

traslladar a les tutores i els tutors les tasques que els hi corresponen per garantir l’accés de tot 

l’alumnat a les eines i recursos digitals necessaris per seguir les classes de manera telemàtica 

quan no sigui possible de manera presencial. 

 L’Equip Directiu ha d’elaborar l’horari de l’Equip Docent, amb o sense confinament. 

Però serà responsabilitat de la persona tutora elaborar el seu propi horari de confinament, que 

haurà de començar a les 9:00 i finalitzar a les 14:00 (horari lectiu) mantenint les hores de 

l’especialitat. Les reunions i tasques pròpies de l’horari no lectiu es duran a terme entre les 

15:30 i les 16:30. L’actuació i intervenció amb els infants de P3 i de P4 en cas de confinament 

no es centrarà en la connexió per part de l’infant a la pantalla, i es concretarà a l’inici del curs 

escolar des del cicle corresponent. 

 Les connexions no han de durar tota la franja lectiva ja que cal recordar que el 

Classroom no és un substitut de l’escola presencial, sinó una eina per facilitar l’accés a les 

propostes i mantenir la cura i el vincle cap a l’alumnat quan no sigui possible la presencialitat. 

 Les persones tutores són les encarregades de recollir tota la informació necessària 

sobre l’accés a dispositius (ordinador, tauleta, mòbil, impressora, escàner) i connexió per part 

de les famílies. En cas de detectar alguna mancança en aquests aspectes i per evitar la 

desconnexió o l’aïllament digital dels infants durant el temps de confinament, es comunicarà a 

l’Equip Directiu tots els casos localitzats per gestionar les peticions de préstecs de dispositiu i 

d’ajudes a la connectivitat.   

 S’espera que aquestes propostes facilitin la comunicació escola-famílies i que ajudin a 

mantenir l’esperit de l’escola i la finalitat de cuidar l’infant en tots els aspectes del seu 

desenvolupament en un moment d’inestabilitat com el que es va viure el curs passat. 

  

Objectius generals de l’escola en relació al desplegament de la competència digital 

En aquest apartat definim els objectius generals d’etapa de la nostra escola, vinculats amb el 

desplegament i assoliment de la competència digital, atenent al Currículum d’Educació 

Primària del Departament d’Educació: 

1. Seleccionar i utilitzar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques 

a realitzar. 

2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades 

numèriques i presentacions multimèdia. 

3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i d’edició d’imatge fixa, so i imatge 

en moviment. 
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4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns 

digitals. 

5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge. 

7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 

8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia. 

10.Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes 

ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 

Els quatre grans blocs o dimensions que configuren el desplegament de la competència 

digital són: 

a) Instruments i aplicacions sobre el coneixement i l’ús de diversos dispositius digitals. Cal 

conèixer el seu funcionament i la seva utilitat per tal de ser capaç d’utilitzar-los i de triar els 

dispositius que s’ajustin millor a les necessitats que tingui l’estudiant en un moment donat. 

b) Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i 
d’aprenentatge. Significa l’accés a la informació i el procés necessari per transformar-la en 

coneixement, és a dir, utilitzar diferents eines i dispositius per organitzar aquesta 

informació, analitzar-la, establir relacions, sintetitzar-la i compartir-la. 

c) Comunicació interpesonal i col·laboració. En la pràctica educativa, el coneixement no es 

dóna aïllat, es comparteix, es pot elaborar conjuntament. L’alumnat ha de conèixer les 

possibilitats de treball col·laboratiu que les eines digitals li ofereix i també les diferents 

formes de participació en què es pot donar aquest treball. 

d) Hàbits, civisme i identitat digital. Cal desenvolupar la possibilitat de tenir actituds 

crítiques i reflexives, de saber valorar la informació a què l’alumnat té accés, així com 

conèixer i utilitzar normes de reconeixement i de publicació dels materials que es troben a 

la xarxa. Cal tenir en compte els aspectes ètics i de seguretat implicats en l’ús d’Internet. 

Continguts clau que despleguem en l’acompanyament als infants: 

1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 

2. Dispositius d’emmagatzematge. 

3. Llenguatge audiovisual. 

4. Seguretat informàtica. 
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5. Normes de cortesia en xarxa. 

6. Processador de textos. 

7. Presentacions multimèdia. 

8. Processament de dades numèriques. 

9. Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital). 

10.Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat. 

11. Imatge fixa i dibuix. 

12.So digital. 

13.Vídeo digital. 

14.Navegadors. 

15.Planificació de la cerca. 

16.Motors de cerca. 

17.Tractament de la informació. 

18.Fonts d’informació digital. 

19.Criteris de selecció i valoració de la informació. 

20.Captura i organització de la informació. 

21.Drets d’autor o autora i llicències d’ús de la informació. 

22.Construcció de coneixement grupal. 

23.Construcció de coneixement personal amb aplicacions i eines digitals. 

24.Entorn Virtual d’Aprenentatge Classroom Gsuite For Education. 

25.Eines d’aplicacions digitals de comunicació. 

26.Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives. 

27.Salut física i salut psíquica en relació a les conductes digitals. 

28.Criteris de sostenibilitat. 

29. Identitat digital. 
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Fases del Pla TAC 

Per tal d’elaborar el present Pla TAC, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

a) Definició de la visió del centre pel que fa a les TAC d’acord amb les especificitats del Projecte 

Educatiu de Centre i la normativa vigent. 

b) Diagnòstic de la maduresa digital de l’escola, tant en l’àmbit curricular com en els usos en la 

gestió i organització. 

c) Definició dels objectius. 

d) Planificació de les prioritats. 

e) Identificació dels recursos necessaris. 

f) Assignació de tasques i responsabilitats als diferents actors. 

g) Aplicació del Pla TAC. 

h) Avaluació del procés i establiment de nous objectius. 

En relació a la definició de les prioritats TAC, i per tal de formular els objectius, hem tingut en 

compte els següents aspectes: 

- La inclusió digital per a tot l’alumnat del centre. 

- L’avaluació de l’adquisició de la competència digital. 

- L’aprofitament de les tecnologies per enriquir l’acció educativa. 

- Les tecnologies com a eina que afavoreix la comunicació amb i entre la comunitat educativa. 

- Gestió dels recursos tecnològics per garantir-ne l’aprofitament òptim. 

- Implicacions metodològiques i comunicatives que comporta l’adopció d’una plataforma virtual de 

centre. 

- La necessitat d’establir unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la 

integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. 

- La coherència amb el PEC i en la mirada de l’escola envers les necessitats de la infància. 
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- El compromís i la involucració del claustre de mestres. 

- La necessitat d’anar definint, per la seva elaboració, les següents fases: visió de centre, diagnòstic, 

objectius i prioritats, recursos, responsabilitats, aplicació i avaluació. 

- Visió de l’equip en relació als usos curriculars i al desplegament i acompanyament de la 

competència digital en l’alumnat. 
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Autodiagnosi inicial de l’escola 

A continuació presentem l’autodiagnosi de l’escola que ha estat el punt de partida per l’elaboració 

del Pla TAC, en relació a la gestió i planificació, el desenvolupament curricular i TAC, el 

desenvolupament professional del professorat, l’organització de centre, els recursos i infraestructures 

TAC i la inclusió digital. 

AUTODIAGNOSI TAC DE L’ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

1. ESTRATÈGIA, LIDERATGE, GESTIÓ I PLANIFICACIÓ

- El Projecte Educatiu de Centre inclou referències explícites sobre l’ús de les tecnologies. 
- El Pla TAC està en fase de desenvolupament. 
- S’adopta un enfocament estratègic d’equip per a la planificació i la integració de les TAC. 
- L’equip directiu coordina la integració de les TAC juntament amb la persona coordinadora TAC. 
- El centre planteja el desplegament de la competència digital i estimula l’exploració 

d’enfocaments metodològics per a la integració de les TAC transversalment. 
- Es duu a terme una identificació i selecció anual de recursos i una avaluació de necessitats 

d’infraestructura i equipament. 
- Els equips de cicle, juntament amb l’equip directiu, integren les TAC en el desenvolupament 

curricular. 
- El Pla TAC inclou aspectes concrets d’ús de programari, ús d’internet, temes de seguretat, 

administració de recursos… 
- Existeixen uns criteris sobre els usos acceptables d’internet a l’escola. 
- El centre, pel que fa a les comunicacions adreçades a les persones de la comunitat educativa i de 

l’entorn, utilitza el correu electrònic, el lloc web i altres tecnologies com la telefonia. 
- L’escola té acordats els criteris de protecció de dades i protecció de drets d’autoria. 
- S’han definit mecanismes formals per acompanyar al professorat en la implementació de les TAC 

als ambients. 
- L’equip directiu coneix els aspectes vinculats a la privacitat i seguretat de les dades. 
- Existència d’una comissió TAC a l’escola, formada per l’equip directiu, la persona que fa la 

coordinació TAC i les persones coordinadores de cicles. 
- Les famílies coneixen la normativa respecte a l’autorització de publicació d'imatges personals o 

continguts elaborats pels seus fills o per les seves filles als serveis digitals de l’escola. 
- El centre preveu la detecció de necessitats de formació TAC i les incorpora al Pla de Formació de 

Centre. 
- L’escola té definits el paper dels canals digitals i les persones responsables per comunicar-se amb 

la comunitat educativa.

2. DESENVOLUPAMENT CURRICULAR, USOS CURRICULARS I TAC
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- La competència digital està integrada a diverses àrees. 
- Els usos de les TAC inclouen activitats de cerca d’informació, activitats col·laboratives i creatives. 
- A partir de 4t de primària, l’ús d’internet s’utilitza com a part integrant del procés d’ensenyament 

i aprenentatge en alguns moments. 
- A 4t, 5è i 6è de primària s’utilitza l’entorn d’aprenentatge virtual Classroom de Gsuite For 

Education i l’alumnat utilitza internet per treballar de forma col·laborativa en les activitats del 
grup. 

- A 4t, 5è i 6è, l’ús de les TAC està centrat en la producció de contingut per part de l’alumnat i en 
la gestió i creació compartida del coneixement. 

- La programació dels usos de les TAC té en compte el desenvolupament de la competència 
digital. 

- Els usos de les TAC s’aprofiten per transformar els processos d’ensenyament i aprenentatge tot 
donant a l’alumat un paper actiu. 

- El seguiment i l’avaluació continuada de l’alumnat es recull en formularis o documents 
digitalitzats que permeten la seva consulta en diversos moments del curs, inclosos els de les 
avaluacions parcials o finals. 

- La concreció i el desenvolupament de la competència digital com a competència bàsica 
transversal és coherent i equilibrada. 

- Els usos de les TAC a l’ambient inclouen processos, activitats col·laboratives, de simulació o de 
producció de contingut per part de l’alumnat. 

- Les TAC s’utilitzen per involucrar la comunitat educativa en els processos i activitats 
d’aprenentatge. 

-

3. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DE L’EQUIP DE MESTRES:  
COMPETÈNCIA DIGITAL I DESENVOLUPAMENT CURRICULAR.

- La majoria del claustre ha fet cursos de formació i assessorament en centre. 
- La majoria de docents usen les tecnologies habitualment en la preparació de materials de treball 

per al seu alumnat. 
- La competència digital de l’equip de mestres va associada a la pràctica docent i alguns i algunes 

tenen capacitat de dissenyar nous models i escenaris d’activitats d’aprenentatge. 
- La formació de l’equip s’encara col·lectivament formant part del projecte de centre. 
- El centre ha demanat assessorament i suport. 
- El professorat és proactiu en la integració de les TAC a l’aula. 
- El professorat coneix els aspectes legals vinculats als usos ètics de les tecnologies digitals com la 

seguretat, la privacitat i la propietat intel·lectual i els té en compte en la seva pràctica diària. 
- El professorat és competent per planificar i acompanyar l’alumnat en l’assoliment de la 

competència digital com a competència transversal. 
- El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col·laboratives interdisciplinars 

en entorns digitals. 
- El professorat té la capacitat de construir una xarxa de relacions i referències per actualitzar i 

compartir els seus coneixements en entorns digitals. 
- El professorat té coneixements per utilitzar els entorns digitals d’ensenyament i aprenentatge del 

centre.

4. SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA

AUTODIAGNOSI TAC DE L’ESCOLA CONGRÉS-INDIANS
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- L’escola fa un seguiment dels usos d’Internet i pren decisions d’aplicació de mesures de filtració 
de continguts pertinents. 

- El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital, hi ajusta les actuacions i 
en fa un seguiment. 

- Els criteris sobre els usos d’Internet i de les tecnologies a l’escola han de ser respectats i, en 
casos concrets, hi ha certes actuacions que requereixen l’autorització de les famílies. 

- A la PGA i a la Memòria Anual hi consten el seguiment i l’avaluació de les TAC a l’escola. 
- L’escola ofereix informació i orientacions a les famílies sobre els usos adequats de les tecnologies 

digitals a la llar. 
- La competència digital es valora i s’avalua com a competència transversal.

5. INFRAESTRUCTURES, SERVEIS DIGITALS I ORGANITZACIÓ DE CENTRE

- El centre té la pàgina web actualitzada i activa, i s’hi vehiculen els continguts i les informacions 
curriculars, de gestió i de comunicació. 

- L’escola utilitza mitjans tecnològics per relacionar-se amb les famílies i amb la comunitat 
educativa (web, correu electrònic, telèfon mòbil…) 

- L’escola disposa de l’equipament facilitat pel Departament d’Educació i gestiona autònomament 
l’adquisició d’equipament TIC. 

- Els ordinadors per l’alumnat estan ubicats a l’ambient de referència de cada grup classe i a les 
aules d’especialitats. 

- L’accés a internet té un cabdal suficient per atendre tot el parc d’ordinadors de l’escola. 
- Els equipaments TIC de què disposa l’escola són ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, 

càmeres de vídeo i càmeres de fotos. 
- L’escola disposa d’un entorn virtual d’aprenentatge. Classroom Gsuite For Education (domini 

@congresindians.org) segur pel que fa a la protecció de dades personals i política de 
contrasenyes. 

- L’escola coneix i utilitza adequadament les aplicacions informàtiques de gestió del Departament 
d’Educació. 

- L’escola realitza i disposa de còpia de seguretat de les dades rellevants. 
- L’escola tramet dades anualment al Departament d’Educació en relació a l’estadística de la 

Societat de la Informació en els centres educatius. 
- El centre té en compte la inclusió digital i ajusta una part de les seves actuacions. 
- El centre té coneixement de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, 

ordinadors, altres dispositius…)

AUTODIAGNOSI TAC DE L’ESCOLA CONGRÉS-INDIANS
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Comissió d’estratègia digital de l’escola (Comissió TAC) 

La comissió d’estratègia digital està integrada per: 

- La persona coordinadora digital del centre. 

- L’Equip Directiu. 

- Les persones coordinadores de cada cicle. 

Els objectius d’aquesta comissió són: 

- Promoure, concretar i desplegar el pla de tecnologies digitals i fer-ne el seguiment en el marc del 

projecte educatiu de centre. 

- Revisar periòdicament les NOFC per tal d’adequar-les als usos i a la normativa sobre privacitat i 

protecció de dades que el centre faci de les tecnologies digitals i dels dispositius. 

- Coordinar la integració de les tecnologies digitals en les programacions curriculars. 

- Vetllar pel desplegament de la competència digital de l’alumnat. 

- Promoure l’ús de les tecnologies digitals en la pràctica educativa a l’aula. 

- Vetllar per l’optimació de l’ús dels recursos tecnològics del centre. 

- Vetllar perquè es garanteixi la inclusió digital de tot l’alumnat. 

- Promoure l’aplicació de mesures de protecció de continguts inadequats en l’accés a Internet dels 

equipaments de l’escola. 

- Dinamitzar la presència a Internet del centre. 

- Vetllar perquè el sistema de comunicació digital amb les famílies i amb la comunitat educativa es 

compleixi segons l’establert. 

- Vetllar per l’aplicació de les polítiques de seguretat i privacitat de les dades i les infraestructures 

digitals de l’escola. 

- Vetllar perquè les famílies rebin la informació sobre les normes de l’escola pel que fa als dispositius 

digitals (usos, control…) 

- Tenir cura que els materials digitals difosos per l’escola, que siguin accessibles en línia, respectin 

els drets d’autoria i les llicències d’ús dels diferents elements que els integren (imatges, textos, 

vídeo…) 
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Funcions de la persona coordinadora TAC de l’escola 

La persona coordinadora de les TAC a la nostra escola té les següents funcions: 

- Assessorar l’equip de mestres en l’ús de les tecnologies digitals. 

- Vetllar pel manteniment dels equipaments digitals del centre. 

- Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i els estàndards tecnològics. 

- Tenir cura dels criteris d’accessibilitat per seleccionar els recursos digitals a l’espai web de l’escola. 

- Fer el seguiment dels serveis TIC  en el marc de l’actual model de la Generalitat de Catalunya. 

- Col·laborar en la promoció d’una cultura de centre basada en la inclusió digital, un disseny 

universal per a l’aprenentatge amb l’ús de la tecnologia i la promoció de la igualtat de gènere. 

- Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l’intercanvi de documents electrònics, així com 

llicències lliures o de compartició, tant de documents com de programari. 
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Objectius Generals i Específics del Pla TAC 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Definir i planificar els àmbits 
d’actuació i les línies generals de 
planificació de les tecnologies a 
l’escola.

1.1. Revisar els documents de gestió de l’escola i revisar les 
estratègies d’ús de les tecnologies. 
1.2. Planificar les actuacions anuals per part de la comissió TAC. 
1.3. Concretar anualment l’àmbit d’actuació de la comissió TAC. 
1.4. Revisar el tractament de la competència digital als diferents 
àmbits del currículum.

2. Fixar els serveis digitals de 
l’escola, promoure i facilitar la 
participació de la comunitat 
educativa en el seu ús i fer-ne el 
seguiment.

2.1. Fer servir el correu electrònic per la comunicació interna i 
externa. 
2.2. Ús de l’entorn virtual del centre (Classroom) per les 
comunicacions entre l’equip de mestres i entre les persones 
tutores i les famílies. 
2.3. Ús del correu electrònic corporatiu de l’escola 
(a8066516@xtec.cat) per les comunicacions procedents de la 
direcció de l’escola. 
2.4. Promoure l’ús de l’entorn virtual corporatiu de l’escola 
(@congresindians.org) i assegurar-ne l’accessibilitat per part de 
totes les persones de la comunitat educativa. 
2.5. Mantenir actualitzada la pàgina web de l’escola 
(www.escolacongresindians.com). 
2.6. Mantenir actualitzada l’agenda digital de l’escola utilitzada 
per totes les persones de l’equip (Google Calendar). 
2.7. Fer accessible la consulta del Pla TAC a totes les persones 
de la comunitat educativa a través de la publicació del 
document a la pàgina web.

3. Establir la línia temporal 
d’aplicació anual del Pla TAC, 
avaluar el seu assoliment i 
proposar les futures línies 
d’actuació.

3.1. Planificar i prioritzar les tasques a dur a terme anualment. 
3.2. Avaluar, a final de cada curs, l’assoliment de la planificació 
fixada. 
3.3. Concretar a la Memòria Anual les propostes de millora per 
al curs següent. 
3.4. Definir objectius específics del Pla TAC a la Programació 
General Anual.

4. Definir les aplicacions 
metodològiques de les 
tecnologies a l’escola, afavorir el 
seu ús (responsable) i vetllar per 
la seva presència.

4.1. Vetllar per la presència d’aplicacions metodològiques de les 
tecnologies amb l’alumnat. 
4.2. Concretar pautes d’escola de seguiment de l’aplicació de 
les tecnologies als ambients en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge dels nens i de les nenes. 
4.3. Dissenyar i desenvolupar tasques col·laboratives fent ús de 
les eines TAC.
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5. Detectar les necessitats de 
recursos i gestionar els existents 
eficaçment quant a l’ús i el 
manteniment.

5.1. Establir mecanismes de control del funcionament dels 
recursos del centre i de comunicació d’incidències. 
5.2. Mantenir actualitzat l’inventari de recursos de l’escola. 
5.3. Valoració a l’inici de cada curs escolar de la necessitat 
d’adquisició de nous recursos tecnològics.

6. Establir les tasques associades 
a l’aplicació del Pla TAC i les 
persones corresponents.

6.1. Establir la dinàmica anual de funcionament de la comissió 
TAC de l’escola. 
6.2. Definir anualment les prioritats d’actuacions de la comissió 
TAC. 
6.3. Definir les tasques i responsabilitats associades a l’aplicació 
del Pla TAC. 
6.4. Concretar anualment les persones responsables de cada 
actuació i fer-ne el seguiment. 
6.5. Valorar anualment l’aplicació del Pla TAC. 
6.6. Garantir la inclusió de tota la comunitat educativa en 
l’aplicació del Pla TAC.

7. Gestionar l’organització 
d’espais, recursos i agrupaments 
per tal d’afavorir l’ús de les 
tecnologies en el centre en les 
condicions més adients.

7.1. Gestionar els espais amb recursos tecnològics compartits 
(ambients dels infants i espais comuns) per facilitar-ne l’accés. 
7.2. Assegurar el correcte manteniment dels espais compartits. 
7.3. Prioritzar l’ús dels espais compartits amb els i les alumnes 
de Cicle Superior.

8. Vetllar per un bon ús de les 
TAC de forma segura, establint 
les normes d’ús i seguint els 
protocols de drets d’autoria i 
llicències digitals.

8.1. Revisar les normes d’ús dels recursos de l’escola. 
8.2. Conèixer la normativa legal.

9. Garantir la inclusió digital de 
tot l’alumnat i del professorat 
definint les eines necessàries i 
assegurant-ne l’accessibilitat a 
tots els recursos.

9.1. Identificar els recursos necessaris per assegurar la inclusió 
digital de tot l’alumnat i vetllar per aconseguir-los. 
9.2. Cercar i crear recursos específics per a l’alumnat amb NEE.

10. Aplicar les TAC per tal de 
dur a terme el procés 
d’ampliació de coneixements 
adaptant-les a les necessitats de 
l’alumnat.

10.1. Posar a l’abast de l’alumnat les eines adients per afavorir 
la construcció del propi coneixement. 
10.2. Definir i dissenyar mecanismes i eines d’avaluació i 
seguiment de l’alumnat mitjançant les tecnologies.

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS
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11. Definir les necessitats de 
formació del professorat i 
promoure el treball en xarxa dins 
i fora de l’escola.

11.1. Ús de l’entorn virtual corporatiu de l’escola per compartir 
recursos i coneixement entre les persones de l’equip de 
mestres. 
11.2. Donar a conèixer a la comunitat educativa les activitats 
realitzades pel professorat. 
11.3. Compartir recursos entre les persones de la comunitat 
educativa. 
11.4. Propiciar el desenvolupament de les bones pràctiques 
TAC a l’escola i fer-les visibles.

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS
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Actuacions previstes 

1. ESTRATÈGIA, 
LIDERATGE, GESTIÓ I 

PLANIFICACIÓ
ACTUACIONS

ENTORN

1.1. Definició dels canals digitals utilitzats per l’escola per comunicar-se 
amb la comunitat educativa i la persona o persones responsables de 
gestionar-los. 
1.2. Concreció del protocol de gestió de la comunicació digital amb 
l’exterior.

ESCOLA

1.3. Concreció del protocol de gestió de la comunicació digital amb les 
persones de la comunitat educativa. 
1.4. Concreció sobre la visió de l’escola pel que fa a les TAC i la seva 
funció en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, 
considerant tots els recursos disponibles. 
1.5. Concreció del grau d’assoliment de la competència digital de 
l’alumnat en cada nivell educatiu. 
1.6. Ampliar eines TAC que formin part de l’avaluació de l’alumnat. 
1.7. Concreció de la persona responsable d’informar internament sobre 
el Pla TAC de l’escola. 
1.8. Traspàs del Pla TAC de l’escola als mestres i a les mestres que 
arribin cada curs escolar.

AMBIENT

1.9. Activació, cada curs escolar, el protocol d’acolliment del professorat 
que s’incorpora nou a l’escola de manera que li arribin les informacions 
relacionades amb el Pla TAC. 
1.10. Activació d’un sistema de tutoria TAC entre les persones de 
l’equip per tal que es produeixi un acompanyament tècnic-metodològic 
en l’ús de les TAC a l’ambient per aquells mestres i aquelles mestres 
que ho necessitin.

2. 
DESENVOLUPAMENT 
CURRICULAR, USOS 
CURRICULARS I TAC

ACTUACIONS

ENTORN

2.1. Incentivació de l’ús de les diferents plataformes digitals de l’escola 
per part de les persones de la comunitat educativa. 
2.2. Implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge mitjançant 
l’ús de les diferents plataformes de l’escola. 
2.3. Difusió de l’acció educativa de l’escola a través de les eines digitals 
del centre.
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ESCOLA

2.4. Definició i graduació general dels usos de les TAC en els diferents 
nivells educatius. 
2.5. Aplicació de mecanismes de recollida sobre l’ús de les TAC als 
ambients amb els nens i les nenes. 
2.6. Presa d’acords sobre la concreció de les aplicacions, eines i 
metodologies emprades a cada nivell educatiu.

AMBIENT

2.7. Foment de l’intercanvi de material i estratègies metodològiques 
entre el professorat del cicle o nivell. 
2.8. Relació entre les actuacions relacionades amb la competència 
digital i la previsió d’assoliment de la competència per cada nivell o 
cicle. 
2.9. Compartir experiències de centre d’activitats col·laboratives 
relacionades amb la competència digital per ajudar al professorat a 
elaborar-ne de pròpies.

2. 
DESENVOLUPAMENT 
CURRICULAR, USOS 
CURRICULARS I TAC

ACTUACIONS

3. DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL DE 

L’EQUIP DE MESTRES: 
COMPETÈNCIA DIGITAL 
I DESENVOLUPAMENT 

CURRICULAR.

ACTUACIONS

ENTORN
3.1. Participació en formacions del Departament d’Educació o dels 
Serveis Educatius. 
3.2. Intercanvi d’idees amb les escoles properes de la zona.

ESCOLA

3.3. Consens de criteris d’assoliment de la competència digital en 
funció de l’acordat per cada nivell o cicle. 
3.4. Foment de l’intercanvi de material i estratègies metodològiques 
entre el claustre de mestres. 
3.5. Seguiment de l’ús de l’entorn virtual Classroom per part de les 
persones de la comunitat educativa.

AMBIENT
3.6. Seguiment de l’ús de l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom 
per part de l’equip de mestres.

4. SEGUIMENT, 
AVALUACIÓ I 

MILLORA
ACTUACIONS

ENTORN 4.1. Difusió del Pla TAC de l’escola a través de la pàgina web del centre.
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ESCOLA

4.2. Difusió dels criteris sobre els usos d’Internet a l’escola a través de les 
reunions de famílies. 
4.3. Petició d’autoritzacions per a l’ús de l’aplicació Classroom Gsuite For 
Education. 
4.4. Petició d’autoritzacions per a l’ús d’imatges i per la publicació de 
materials elaborats per l’alumnat. 
4.5. Definició anual del pla d’actuació TAC a partir de les línies prioritàries de 
millora previstes al Pla TAC. 
4.6. Avaluació anual del pla d’actuació TAC amb les línies prioritàries de cada 
curs escolar. 
4.7. Revisió anual de la documentació del centre per anar-hi afegint les 
actuacions relacionades amb la competència digital que es van activant. 
4.8. A partir de les indicacions del dictamen elaborat per l’EAP, concreció de 
les necessitats de maquinari i/o programari específic pels infants amb NEE i 
establiment de les actuacions necessàries. 
4.9. Manteniment actualitzat de l’inventari de les infraestructures digitals. 
4.10. Revisió i difusió de les normes d’ús de les infraestructures comunes de 
l’escola. 
4.11. Difusió entre l’equip de mestres de les modificacions del Pla TAC i 
facilitació de l’accés a la darrera versió. 
4.12. Detecció i difusió de les bones pràctiques de competència digital de 
l’escola entre el professorat. 
4.13. Recollida d’informació per conèixer l’ús de les TAC al centre. 
4.14. Revisió i modificació, si cal, de les aplicacions, eines i metodologies 
emprades a cada nivell educatiu o cicle.

AMBIENT
4.15. Aplicació de mecanismes d’avaluació de la competència digital de 
l’alumnat com a competència bàsica transversal.

4. SEGUIMENT, 
AVALUACIÓ I 

MILLORA
ACTUACIONS

5. INFRAESTRUCTURES, 
SERVEIS DIGITALS I 
ORGANITZACIÓ DE 

CENTRE

ACTUACIONS

ENTORN

5.1. Recollida de dades dels dispositius de l’alumnat a les seves llars. 
5.2. Difusió entre les persones de la comunitat educativa de les 
possibilitats que ofereix l’entorn en relació a accés a equipaments 
tecnològics. 
5.3. Manteniment actualitzat de la pàgina web de l’escola. 
5.4. Revisió dels continguts de la pàgina web de l’escola.

ESCOLA
5.5. Seguiment dels serveis o recursos específics de l’escola. 
5.6. Manteniment actualitzat de l’inventari de les infraestructures i dels 
dispositius digitals del centre.

AMBIENT 5.7. Connectivitat als ambients i a tota l’escola.
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Planificació 

1. ESTRATÈGIA, LIDERATGE, GESTIÓ I PLANIFICACIÓ

ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORTIZACIÓ

1.1. Definició dels canals digitals utilitzats per 
l’escola per comunicar-se amb la comunitat 
educativa i la persona o persones responsables 
de gestionar-los. 

Equip Directiu Assolit

1.2. Concreció del protocol de gestió de la 
comunicació digital amb l’exterior.

Equip Directiu Assolit

1.3. Concreció del protocol de gestió de la 
comunicació digital amb les persones de la 
comunitat educativa.

Equip Directiu Assolit

1.4. Concreció sobre la visió de l’escola pel que 
fa a les TAC i la seva funció en la millora dels 
processos d’ensenyament i aprenentatge, 
considerant tots els recursos disponibles.

Claustre 

Comissió TAC
Assolit

1.5. Concreció del grau d’assoliment de la 
competència digital de l’alumnat en cada nivell 
educatiu.

Equip Directiu 

Mestres de nivell
Curs 20-21

1.6. Ampliar eines TAC que formin part de 
l’avaluació de l’alumnat.

Equip de 
Coordinació 

Equips de Cicle

Curs 20-21

1.7. Concreció de la persona responsable 
d’informar internament sobre el Pla TAC de 
l’escola.

Equip Directiu 

Equip de 
Coordinació

Anual

1.8. Traspàs del Pla TAC de l’escola als mestres i a 
les mestres que arribin cada curs escolar.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

1.9. Activació, cada curs escolar, el protocol 
d’acolliment del professorat que s’incorpora nou 
a l’escola de manera que li arribin les 
informacions relacionades amb el Pla TAC.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual
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1.10. Activació d’un sistema de tutoria TAC entre 
les persones de l’equip per tal que es produeixi 
un acompanyament tècnic-metodològic en l’ús 
de les TAC a l’ambient per aquells mestres i 
aquelles mestres que ho necessitin.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

1. ESTRATÈGIA, LIDERATGE, GESTIÓ I PLANIFICACIÓ

ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORTIZACIÓ

2. DESENVOLUPAMENT CURRICULAR, USOS CURRICULARS I TAC

ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORTIZACIÓ

2.1. Incentivació de l’ús de les diferents 
plataformes digitals de l’escola per part de les 
persones de la comunitat educativa.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Assolit

2.2. Implicació de les famílies en el procés 
d’aprenentatge mitjançant l’ús de les diferents 
plataformes de l’escola.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC 

Persones tutores

Curs 20-21

2.3. Difusió de l’acció educativa de l’escola a 
través de les eines digitals del centre.

Equip Directiu Assolit

2.4. Definició i graduació general dels usos de les 
TAC en els diferents nivells educatius.

Claustre 

Comissió TAC
Curs 20-21

2.5. Aplicació de mecanismes de recollida sobre 
l’ús de les TAC als ambients amb els nens i les 
nenes.

Persones tutores 

Equips de cicle
Curs 20-21

2.6. Presa d’acords sobre la concreció de les 
aplicacions, eines i metodologies emprades a 
cada nivell educatiu.

Equip de 
Coordinació 

Comissió TAC

Curs 19-20 
Curs 20-21

2.7. Foment de l’intercanvi de material i 
estratègies metodològiques entre el professorat 
del cicle o nivell.

Equip de nivell 

Equips de cicle
Anual
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2.8. Relació entre les actuacions relacionades 
amb la competència digital i la previsió 
d’assoliment de la competència per cada nivell o 
cicle. 

Equip de 
Coordinació 

Equips de Cicle

Anual

2.9. Compartir experiències de centre d’activitats 
col·laboratives relacionades amb la competència 
digital per ajudar al professorat a elaborar-ne de 
pròpies.

Equip Directiu 

Comissió TAC
Anual

2. DESENVOLUPAMENT CURRICULAR, USOS CURRICULARS I TAC

ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORTIZACIÓ

3. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DE L’EQUIP DE MESTRES: COMPETÈNCIA DIGITAL I 
DESENVOLUPAMENT CURRICULAR.

ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORTIZACIÓ

3.1. Participació en formacions del Departament 
d’Educació o dels Serveis Educatius.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

3.2. Intercanvi d’idees amb les escoles properes 
de la zona.

Equip Directiu 

Comissió TAC
Anual

3.3. Consens de criteris d’assoliment de la 
competència digital en funció de l’acordat per 
cada nivell o cicle.

Comissió TAC 

Equips de Nivell 

Equips de Cicle

Anual

3.4. Foment de l’intercanvi de material i 
estratègies metodològiques entre el claustre de 
mestres.

Equips de Nivell 

Equips de Cicle
Anual

3.5. Seguiment de l’ús de l’entorn virtual 
Classroom per part de les persones de la 
comunitat educativa.

Equip Directiu 

Persones tutores
Anual

3.6. Seguiment de l’ús de l’entorn virtual 
d’aprenentatge Classroom per part de l’equip de 
mestres.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual
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4. SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA

ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORTIZACIÓ

4.1. Difusió del Pla TAC de l’escola a través de la 
pàgina web del centre.

Equip Directiu Curs 19-20

4.2. Difusió dels criteris sobre els usos d’Internet 
a l’escola a través de les reunions de famílies.

Equip Directiu 

Persones tutores
Anual

4.3. Petició d’autoritzacions per a l’ús de 
l’aplicació Classroom Gsuite For Education.

Equip Directiu 

Persones tutores

Anual (matrícules 
noves)

4.4. Petició d’autoritzacions per a l’ús d’imatges i 
per la publicació de materials elaborats per 
l’alumnat.

Equip Directiu
Anual (matrícules 

noves)

4.5. Definició anual del pla d’actuació TAC a 
partir de les línies prioritàries de millora previstes 
al Pla TAC.

Equip Directiu 

Comissió TAC
Anual

4.6. Avaluació anual del pla d’actuació TAC amb 
les línies prioritàries de cada curs escolar.

Comissió TAC Anual

4.7. Revisió anual de la documentació del centre 
per anar-hi afegint les actuacions relacionades 
amb la competència digital que es van activant.

Equip Directiu 

Comissió TAC
Anual

4.8. A partir de les indicacions del dictamen 
elaborat per l’EAP, concreció de les necessitats de 
maquinari i/o programari específic pels infants 
amb NEE i establiment de les actuacions 
necessàries.

Comissió d’Atenció a 
la Diversitat 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

4.9. Manteniment actualitzat de l’inventari de les 
infraestructures digitals.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

4.10. Revisió i difusió de les normes d’ús de les 
infraestructures comunes de l’escola.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

4.11. Difusió entre l’equip de mestres de les 
modificacions del Pla TAC i facilitació de l’accés a 
la darrera versió.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

4.12. Detecció i difusió de les bones pràctiques 
de competència digital de l’escola entre el 
professorat.

Claustre 

Equips de Cicle
Anual
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4.13. Recollida d’informació per conèixer l’ús de 
les TAC al centre.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

4.14. Revisió i modificació, si cal, de les 
aplicacions, eines i metodologies emprades a 
cada nivell educatiu o cicle.

Claustre 

Equips de Cicle
Anual

4.15. Aplicació de mecanismes d’avaluació de la 
competència digital de l’alumnat com a 
competència bàsica transversal.

Equip Directiu 

Equips de Cicle
Curs 20-21

4. SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA

ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORTIZACIÓ

5. INFRAESTRUCTURES, SERVEIS DIGITALS I ORGANITZACIÓ DE CENTRE

ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORTIZACIÓ

5.1. Recollida de dades dels dispositius de 
l’alumnat a les seves llars.

Persones Tutores
Curs 19-20 
Curs 20-21

5.2. Difusió entre les persones de la comunitat 
educativa de les possibilitats que ofereix l’entorn 
en relació a accés a equipaments tecnològics.

Equip Directiu Anual

5.3. Manteniment actualitzat de la pàgina web de 
l’escola.

Equip Directiu Anual

5.4. Revisió dels continguts de la pàgina web de 
l’escola.

Equip Directiu Anual

5.5. Seguiment dels serveis o recursos específics 
de l’escola.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

5.6. Manteniment actualitzat de l’inventari de les 
infraestructures i dels dispositius digitals del 
centre.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual

5.7. Connectivitat als ambients i a tota l’escola.

Equip Directiu 

Persona 
coordinadora TAC

Anual
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Indicadors d’avaluació 

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS D’AVALUACIÓ

1.1. Revisar els documents de gestió de l’escola i 
revisar les estratègies d’ús de les tecnologies.

1.1.1. Revisió del PEC. 
1.1.2. Revisió del Projecte de Direcció. 
1.1.3. Revisió de la PGA.

1.2. Planificar les actuacions anuals per part de la 
comissió TAC.

1.2.1. Planificació a la PGA.

1.3. Concretar anualment l’àmbit d’actuació de la 
comissió TAC.

1.3.1. Concreció dels àmbits d’actuació a la 
PGA i valoració.

1.4. Revisar el tractament de la competència 
digital als diferents àmbits del currículum.

1.4.1. Tractament transversal de la 
competència digital. 
1.4.2. Coordinació pel tractament de la 
competència digital als diferents àmbits del 
currículum.

2.1. Fer servir el correu electrònic per la 
comunicació interna i externa.

2.1.1.Llistat complert de correus electrònics de 
totes les persones de la comunitat educativa. 
2.1.2. Comunicació escrita amb les famílies per 
correu electrònic. 
2.1.3. Comunicació escrita entre l’equip per 
correu electrònic.

2.2. Ús de l’entorn virtual del centre (Classroom) 
per les comunicacions entre l’equip de mestres i 
entre les persones tutores i les famílies.

2.3. Ús del correu electrònic corporatiu de 
l’escola (a8066516@xtec.cat) per les 
comunicacions procedents de la direcció de 
l’escola.

2.3.1.Llistat complert de correus electrònics de 
totes les persones de la comunitat educativa. 
2.3.2. Comunicació escrita amb les famílies per 
correu electrònic. 
2.3.3. Comunicació escrita entre l’equip per 
correu electrònic.

2.4. Promoure l’ús de l’entorn virtual corporatiu 
de l’escola (@congresindians.org) i assegurar-ne 
l’accessibilitat per part de totes les persones de 
la comunitat educativa.

2.4.1. Ús del Classroom per part de tots els 
nens i totes les nenes dels cursos on s’utilitza 
aquesta aplicació amb l’alumnat. 
2.4.2. Ús del Classroom per part de totes les 
famílies dels cursos on s’utilitza aquesta 
aplicació amb les famílies.

2.5. Mantenir actualitzada la pàgina web de 
l’escola (www.escolacongresindians.com).

2.5.1. Actualització periòdica de la web de 
l’escola. 
2.5.2. Informació complerta de l’escola a la 
pàgina web.
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2.6. Mantenir actualitzada l’agenda digital de 
l’escola utilitzada per totes les persones de 
l’equip (Google Calendar).

2.6.1. Revisió i actualització regular durant tot 
el curs.

2.7. Fer accessible la consulta del Pla TAC a totes 
les persones de la comunitat educativa a través 
de la publicació del document a la pàgina web.

2.7.1. Publicació del Pla TAC a la pàgina web 
de l’escola.

3.1. Planificar i prioritzar les tasques a dur a terme 
anualment.

3.1.1. Planificació a través de la PGA.

3.2. Avaluar, a final de cada curs, l’assoliment de 
la planificació fixada.

3.2.1. Valoració i avaluació dels indicadors 
contemplats a la PGA.

3.3. Concretar a la Memòria Anual les propostes 
de millora per al curs següent.

3.3.1. Referència explícita a la MA de les 
propostes de millora en relació als objectius 
anuals del Pla TAC.

3.4. Definir objectius específics del Pla TAC a la 
Programació General Anual.

3.4.1. Concreció d’objectius a la PGA.

4.1. Vetllar per la presència d’aplicacions 
metodològiques de les tecnologies amb 
l’alumnat.

4.1.1. Presència d’aplicacions metodològiques.

4.2. Concretar pautes d’escola de seguiment de 
l’aplicació de les tecnologies als ambients en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge dels nens i 
de les nenes.

4.2.1. Concreció de les pautes acordades.

4.3. Dissenyar i desenvolupar tasques 
col·laboratives fent ús de les eines TAC.

4.3.1. Recull d’activitats col·laboratives.

5.1. Establir mecanismes de control del 
funcionament dels recursos del centre i de 
comunicació d’incidències.

5.1.1. Graella de recollida d’incidències.

5.2. Mantenir actualitzat l’inventari de recursos de 
l’escola.

5.2.1. Graella actualitzada de l’inventari.

5.3. Valoració a l’inici de cada curs escolar de la 
necessitat d’adquisició de nous recursos 
tecnològics.

5.3.1. Concreció de necessitats.

6.1. Establir la dinàmica anual de funcionament 
de la comissió TAC de l’escola.

6.1.1. Recull de les accions anuals de 
funcionament.

6.2. Definir anualment les prioritats d’actuacions 
de la comissió TAC.

6.2.1. Recull de prioritats de la comissió TAC.

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS D’AVALUACIÓ
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6.3. Definir les tasques i responsabilitats 
associades a l’aplicació del Pla TAC.

6.3.1. Assignació de tasques a l’inici de cada 
curs escolar. 
6.3.2. Assignació de responsabilitats 
relacionades amb el Pla TAC.

6.4. Concretar anualment les persones 
responsables de cada actuació i fer-ne el 
seguiment.

6.4.1. Definició de les persones responsables 
de les actuacions. 
6.4.2. Seguiment de les tasques de cada 
persona.

6.5. Valorar anualment l’aplicació del Pla TAC. 6.5.1. Valoració a la PGA.

6.6. Garantir la inclusió de tota la comunitat 
educativa en l’aplicació del Pla TAC.

6.6.1. Difusió del Pla TAC a totes les persones 
de la comunitat educativa.

7.1. Gestionar els espais amb recursos 
tecnològics compartits (ambients dels infants i 
espais comuns) per facilitar-ne l’accés.

7.1.1. Graella organitzativa i de planificació. 
7.1.2. Graella de dades de dispositius que hi 
ha a cada ambient.

7.2. Assegurar el correcte manteniment dels 
espais compartits.

7.2.1. Recull d’incidències. 
7.2.2. Gestió de les incidències. 
7.2.3. Resposta ràpida a la resolució de les 
incidències.

7.3. Prioritzar l’ús dels espais compartits amb els i 
les alumnes de Cicle Superior.

7.3.1. Graella organitzativa i de planificació i/o 
reserva d’espais.

8.1. Revisar les normes d’ús dels recursos de 
l’escola.

8.1.1. Existència de normes d’ús dels recursos, 
tant pel professorat com per l’alumnat.

8.2. Conèixer la normativa legal. 8.2.1. Explicació al professorat de les 
normativa en relació a la protecció de dades 
personals i drets d’autoria.

9.1. Identificar els recursos necessaris per 
assegurar la inclusió digital de tot l’alumnat i 
vetllar per aconseguir-los.

9.1.1. Coordinació amb l’EAP a través de la 
CAD per la detecció de necessitats 
específiques d’accés a la tecnologia pels 
infants amb NEE.

9.2. Cercar i crear recursos específics per a 
l’alumnat amb NEE.

9.2.1. Recerca i creació de recursos.

10.1. Posar a l’abast de l’alumnat les eines 
adients per afavorir la construcció del propi 
coneixement.

10.1.1. Disposició dels recursos i de les eines 
digitals necessaris.

10.2. Definir i dissenyar mecanismes i eines 
d’avaluació i seguiment de l’alumnat mitjançant 
les tecnologies.

10.2.1. Ús d’eines tecnològiques d’avaluació i 
de seguiment de l’alumnat.

11.1. Ús de l’entorn virtual corporatiu de l’escola 
(Classroom) per compartir recursos i coneixement 
entre les persones de l’equip de mestres.

11.1.1. Ús del Classroom per part de tot el 
personal de l’escola.

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS D’AVALUACIÓ
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11.2. Donar a conèixer a la comunitat educativa 
les activitats realitzades pel professorat.

11.2.1. Difusió de les activitats realitzades.

11.3. Compartir recursos entre les persones de la 
comunitat educativa.

11.3.1. Espai virtual Classroom per a compartir 
recursos.

11.4. Propiciar el desenvolupament de les bones 
pràctiques TAC a l’escola i fer-les visibles.

11.4.1. Establiment de trobades i/o d’espais 
d’intercanvi de pràctiques TAC entre les 
persones de l’equip de mestres.

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS D’AVALUACIÓ
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Conclusió 

El present Pla TAC ha estat elaborat amb la finalitat de donar resposta a l’àmbit curricular dels 
aprenentatges vinculats a les tecnologies digitals tenint en compte que la competència digital està 
vinculada a totes les àrees curriculars i que ha de ser tractada de manera transversal. 

Avui en dia, el desplegament de la competència digital és indispensable per totes les persones que 
vulguin interactuar, a partir d’una certa edat, amb normalitat en la societat actual. Per tant, l’alumnat 
ha d’anar assolint tot un seguit d’habilitats, coneixements i actituds relacionats amb aquesta 
competència que l’enriqueixin en el seu creixement. 

Tal i com destacàvem a l’inici del document, la competència digital a la nostra escola es comença a 
treballar amb els infants a partir de 3r d’Educació Primària ja que, abans d’aquesta edat, sentim 
important preservar la infància de les pantalles i l’ús de dispositius ja que  considerem que l’etapa 
que comprèn dels 3 als 7 anys és un moment en què l’infant necessita un contacte amb materials 
concrets que no estan relacionats amb la tecnologia. 

Finalment, cal tenir en compte la importància de mantenir actualitzat aquest document tant per les 
noves actuacions que es vagin activant a la nostra escola, com pels canvis tecnològics constants de 
dispositius i aplicacions que vivim dia a dia. L’objectiu final de la nostra escola és ajudar a les nenes i 
als nens a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per a la resolució de problemes que es plantegin en situacions i entorns 
diferents. 
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