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ACTUACIONS PREVISTES  

AULA 

 ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIONS RECURSOS 
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S'han definit mecanismes 
formals per acompanyar el 
professorat en la 
implementació de les TAC a 
l'aula 

010. Definir un protocol d'acolliment del professorat que s'incorpora de nou al centre 
que reculli el traspàs de les actuacions TAC 

Responsable: Comissió TAC 

 

011. Crear un sistema de "tutoria TAC" entre el professorat per tal que es produeixi un 
acompanyament tècnic-metodològic en l'ús de les TAC a l'aula per al professorat que 
ho necessiti 

Responsable: Equip Docent 

 

013. Establir un protocol àgil de comunicació d'incidències tècniques 

Responsable: Coordinador Moodle  

Formulari d'incidències 
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El professorat, sota el 
lideratge de l'equip directiu, 
és proactiu en la integració de 
les TAC a l'aula 

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

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

 Pàgina de la XTEC que dóna accés al recull de recursos 
digitals destacats per a totes les àrees i matèries dels 
diferents nivells educatius 

  A la secció Crea de la XTEC s'hi pot trobar una 
selecció d'aplicacions 2.0 que poden ser utilitzades a 
l'aula, exemples d'activitats, tutorials i guies 
didàctiques.  

 Portal del Departament d'Ensenyament amb recursos 
digitals de totes les àrees i matèries per a l'alumnat 
de tots 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/iesbellvitge/moodle/mod/feedback/view.php?id=54101
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/crea/tutorials
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/crea/guies
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/crea/guies
http://www.edu365.cat/
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Actuacions previstes - AULA 

 ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIONS RECURSOS 
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El professorat estimula l'alumnat per tal 
que assoleixi la competència digital 

011. Definir en el Projecte Educatiu de Centre quina és la 
visió del centre pel que fa a les TAC i la seva funció en la 
millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge, 
proporcionant una visió sostenible per fases i terminis i 
considerant els recursos disponibles 

Responsable: Direcció 

 

El Projecte de direcció té en compte la 
planificació global de les TAC al centre, el 
seu estat de desenvolupament i prioritats, 
proporcionant una visió sostenible per 
fases i terminis i considerant els recursos 
disponibles 

 020. Relacionar les activitats TAC de les àrees amb el nivell 
de competència digital fixat per a cada nivell 

   

Responsable: Equip Docent  

 Proposta d'encaix dels continguts clau  

 Documents que formen part del currículum 
vigent de l'àmbit digital que contenen 
exemplificacions d'activitats 

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

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

Responsable: Equip Docent 

 Pàgina de la XTEC amb recursos per a l'Educació 
secundària per treballar a l'aula continguts 
referits a la seguretat a Internet dels menors i 
adolescents i la protecció de les dades personals  

 Manual adreçat a l'alumnat amb consells de 
seguretat i recomanacions per al bon ús de les 
tecnologies. 

L'ús de les TAC és divers i abasta des 
d'aplicacions instrumentals i d'exercitació 
(per exemple programes d'ofimàtica o 
activitats tipus JClic) fins a activitats de 
cerca, processament i presentació de la 
informació (per exemple webquestes 

40. Establir mecanismes de coordinació entre àrees per 
assegurar una tipologia diversa de les activitats TAC 
realitzades a cada nivell educatiu  
 

Responsable: Caps de departaments 

 

Els usos de les TAC a l'aula inclouen 
projectes, activitats col·laboratives, de 
simulació o de producció de contingut per 
part de l'alumnat 

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

Responsable: Coordinador de projectes 

 Exemples de projectes penjats al Moodle  

 Pàgina de la XTEC on es poden trobar tota classe 
de projectes telemàtics per participar amb els 
alumnes dins i fora de Catalunya 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/cd-alumnat/consideracions_previes/transversalitat/encaix
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-digital.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-digital.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0022/7dc01557-34da-429a-b2c9-0be09b4b4491/manual_bons_usos_digitals.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/projxarxa/
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El professorat utilitza l'EVA del centre 
(Moodle) per posar a l'abast de 
l'alumnat materials i recursos per a 
l'aprenentatge 

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

Responsable: Coordinador de Moodle 

Al setembre s'habilita l'accés a tota la comunitat 
educativa 

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

Responsable: Equip Docent 

  Cursos Moodle per nivells i matèries disponibles 
directament per instal·lar a la EVA del centre.   

 Recursos que es poden afegir al Moodle 

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

   

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

Responsable: Equip Docent 

Recursos que es poden afegir al Moodle 
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El professorat coneix i aplica les TAC per 
a la millora dels resultats i l'èxit escolar 

020. Coordinació de les àrees quant als recursos emprats en els 
diferents nivells educatius 

Responsable: Equip Docent 

 

El professorat del centre usa les 
tecnologies habitualment en la 
preparació de materials de treball per a 
tot el seu alumnat 

050. Proporcionar formació i assessorament al professorat 
respecte a la preparació de materials digitals de treball per a 
l'alumnat 

Responsable: Comissió TAC 

 Pàgina de la XTEC amb tota la informació de 
l'oferta de Formació Permanent del Professorat.  

 Formació interna de centre (FIC): Usos curriculars 
de les TAC a l’ESO Aquesta formació consisteix en 
uns itineraris guiats que s'adeqüen a les 
necessitats específiques de cada centre 
aprofitant l'experiència dels seus docents  

 Recursos i estratègies TAC per l’ESO 

El professorat té els coneixements i 
habilitats necessaris per utilitzar els 
entorns digitals d'ensenyament-
aprenentatge del centre amb tot el seu 
alumnat 

060. Seguiment de l'ús de l'EVA del centre per part del 
professorat  

Responsable: Equip Docent 

 

 

http://alexandria.xtec.cat/
http://alexandria.xtec.cat/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/moodle2/b4_recursos/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/moodle2/b4_recursos/index
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/Formació
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/fic/tdi/tdi02/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/fic/tdi/tdi02/index
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d200/index
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 ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIONS RECURSOS 
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El professorat té els coneixements i 
habilitats necessaris per utilitzar els 
entorns digitals d'ensenyament-
aprenentatge del centre amb tot el seu 
alumnat 

061. Proporcionar formació i assessorament al 
professorat respecte a la utilització d'entorns virtuals 
d'aprenentatge 

Responsable: Comissió TAC 

 Curs obert per iniciar-se en la utilització de Moodle i la 
seva aplicació a l'aula amb exercicis d'autodiagnosi i 
material de consulta. S'hi pot accedir amb usuari xtec o 
com a visitant. 

 Aules obertes a invitats al Moodle 

El professorat és competent per 
plantejar i participar en activitats 
col·laboratives en entorns digitals 

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

Responsable: Comissió TAC 

Document de Recollida d'actuacions al Drive 

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 

090. Donar a conèixer entre el professorat les normes 
bàsiques d'ús segur de les tecnologies i de respecte a la 
propietat intel·lectual i a la privacitat de l'alumnat 

Responsable: Comissió TAC 

 Pàgina de la XTEC amb informació i orientacions  

  Tota la documentació referida a la protecció de dades 
personals en els centres i serveis educatius es troba al 
Portal de centres/El Departament/Protecció de dades 
personals (Accés amb contrasenya) S'hi poden trobar el 
formularis per a l'exercici dels drets ARCO, documents 
amb orientacions, etc. 

 Pàgina de la XTEC amb recursos per treballar a l'aula 
continguts referits a la seguretat a Internet dels menors 
i adolescents i la protecció de les dades personals 
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Les aules informàtiques i aules 
especialitzades estan operatives i en 
adequat estat de funcionament 

040. Assegurar que els equipaments estiguin operatius, 
ben configurats i adequadament connectats a xarxa amb 
els serveis TIC disponibles 

Responsable: Coordinador d’Informàtica 

El centre ha de comunicar les incidències de 
funcionament tècnic al servei de suport al lloc de 
treball mitjançant el SAU, o, en cas d’avaries 
d’equipaments, mitjançant el GEPSE. 

 

 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos%20/gestio_centres/d004/index
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/
http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/suport/serveis_i_sau/
http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gepse/
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S'apliquen els mecanismes de seguiment del nivell 
d'adopció de les TAC a les aules definits pel centre 

010. Aplicar mecanismes de recollida per conèixer 
l'ús de les TAC a les diferents àrees curriculars 

Formulari 
Recull al drive (graella)  

 011. Fer un seguiment de l'ús de les TAC a les 
diferents àrees curriculars Recull al drive (graella) de seguiment 

S'apliquen els mecanismes d'avaluació de la competència 
digital de l'alumnat com a competència bàsica transversal 
definits pel centre 

020. Aplicar mecanismes d'avaluació de la 
competència digital de l'alumnat com a 
competència bàsica transversal 

Competències de l'àmbit digital Pàgina de la 
XTEC que recull tota la informació 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cA2-kTbEn7vH96JxeWlF2RgAEjyAiISH33Q7mEuHbM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cA2-kTbEn7vH96JxeWlF2RgAEjyAiISH33Q7mEuHbM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OKuko6IAKFO_a1J-lGP_zjYDABHtY6tS

