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Existeix una visió i estratègia en l'ús de les tecnologies 
per a la millora dels processos 
d'ensenyament/aprenentatge reflectida en el Projecte 
Educatiu de Centre 

 

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. Referenciar la planificació global de les TAC al Projecte de 
Direcció, amb el seu desenvolupament i prioritats 

 Responsable: Direcció  
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El centre té formalitzats els 
procediments per garantir 
l'assoliment de la competència 
digital de tot l'alumnat com a 
competència transversal, fer-ne el 
seguiment i avaluar-la 

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

Responsable: Equip Docent 
 

051. Implementar eines TAC que formin part de 
l'avaluació de l'alumnat 

Responsable: Equip Docent 
Recursos del Moodle Suit Google i altres 

052. Definir i implementar eines d'avaluació de la 
competència digital en funció dels nivells d'assoliment 
establerts 

Responsable: Equip Docent 

 
Competències de l'àmbit digital 

 

  

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/moodle2/b4_recursos/index
https://drive.google.com/file/d/1wbzVVXOc39U4TDrakQlD43kkdAVmWZTn/view?usp=sharing
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La direcció del centre coneix els 
aspectes jurídics vinculats als usos 
ètics de les tecnologies digitals, com 
la privacitat i seguretat de les dades i 
la propietat intel·lectual 

060. Revisar el compliment de les instruccions del 
Departament d'Ensenyament pel que fa a la protecció de 
dades personals i de la propietat intel.lectual en els 
entorns digitals del centre 

Responsable: Coordinador d'informàtica 

Pàgina de la XTEC amb informació i orientacions sobre 
Propietat intel·lectual i Drets d'autoria  

061. Garantir la difusió de la normativa vinculada a LOPD 
i a la LPI a tota la comunitat educativa. 

Responsable: Coordinador d'informàtica 

 

Document Protecció de dades de caràcter personal per a 
centres i serveis educatius Tota la documentació referida a 
al tema es troba al Portal de centres (Accés amb 
contrasenya) Models de documents d'autorització per a l'ús 
de serveis i recursos web 2.0 

Existeix una comissió TAC de centre, 
amb implicació de l'equip directiu, 
per coordinar la integració de les 
TAC 

070. Crear la comissió TAC de centre integrada per 
l'equip directiu, professorat i d'altres membres de la 
comunitat educativa, si així es determina 

Responsable: Comissió TAC 

Consens dins la comissió TAC 

071. Definir les responsabilitats entre els integrants de la 
comissió TAC (ex.: competència digital i currículum, 
difusió interna, difusió i comunicació externa, EVA, 
acompanyament tècnic a l'aula, coordinació TAC, 
actualització i difusió de l'aplicatiu del Pla TAC de centre, 
accessibilitat i inclusió, etc..) 
 

Responsable: Comissió TAC 

 

El centre preveu la detecció de 
necessitats de formació TAC i les 
incorpora al Pla de formació de 
centre 

090. Recollir la formació TAC de tot el professorat del 
centre  
 

Responsable: Coordinador d'informàtica 

Formulari pel recull de la formació TAC del professorat 

 

  

 ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIONS RECURSOS 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCDepartament/ProteccioDades/Centres/recomanacions_lopd.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCDepartament/ProteccioDades/Centres/recomanacions_lopd.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1WCKlxLmGjpCFxLmNwcc2kgQ7KUAH0H_u?usp=sharing
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Existeix una programació seqüenciada dels usos 
de les TAC interrelacionada amb el 
desenvolupament de les diferents competències i 
continguts curriculars 

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

Responsable: Equip Docent 

Proposta d'encaix dels continguts claus 
 

La concreció i el desenvolupament de la 
competència digital de l'alumnat com a 
competència bàsica transversal són 
coherents i equilibrats a través dels nivells i de les 
àrees i matèries 

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

Responsable: Equip Docent 

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

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

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

Responsable: Equip Docent 

Oferir Plantilles de rúbriques al Drive i al 
Moodle Navegador d'Instruments 
d'avaluació 

La programació de totes les àrees curriculars 
incorpora continguts digitals per al treball per 
part de l'alumnat 

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

Responsable: Cap de Departament 
 

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 

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 

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

Responsable: Equip Docent 
 

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

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

 Responsable: Equip Docent 

 Recursos que es poden afegir al Moodle 

 Recull al drive (graella) d’activitats amb ús 
de les TAC 

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/curriculum/bancderubriques
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/bancderubriques
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/projxarxa/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/moodle2/b4_recursos/index
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cA2-kTbEn7vH96JxeWlF2RgAEjyAiISH33Q7mEuHbM/edit?usp=sharing
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El professorat és competent per 
planificar i acompanyar l'alumnat en 
l'assoliment de la competència 
digital com a competència 
transversal, fer-ne el seguiment i 
avaluar-lo 

010. Promoure la formació del professorat del 
centre en la creació i ús d'activitats TAC per aplicar-
les a la seva tasca docent 
  

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 

 Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement 

011. Consensuar entre les àrees criteris d'assoliment 
de la competència digital en funció de cada nivell 
educatiu 

Responsable: Equip Docent 

Competència Digital- Proposta d'encaix dels continguts claus 
 

012. Incloure als criteris d'avaluació de les 
programacions didàctiques els criteris d'assoliment 
de la competència digital consensuats 

Responsable: Equip Docent 

Criteris d'Avaluació Competència Digital 
 

El professorat comparteix la seva 
experiència formant part de la 
comunitat de pràctiques del centre 

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

Responsable: Equip Docent 

 

 

  

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
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/tecnologia_aprenentatge_coneixement/
https://drive.google.com/file/d/1OKuko6IAKFO_a1J-lGP_zjYDABHtY6tS/view?usp=sharing
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/cd-alumnat/consideracions_previes/transversalitat/encaix
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xc3C2Ol5RpQ6xa-MzDLcM32f7YlpGnz3HDreDEyy1Bk/edit?usp=sharing
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Els recursos de programari, serveis i 
aplicacions digitals disponibles s'adapten 
a les necessitats de l’alumnat 
  

050. Recollir les necessitats de programari, serveis o aplicacions de 
l’activitat   

Responsable: Comissió TAC 

  Recull al Drive 

 051. Valorar les necessitats recollides respecte de programari, serveis o 
aplicacions de l'activitat curricular i l'alumnat i prioritzar-les en funció de 
les possibilitats del centre 

  

El centre té definides les característiques 
tècniques i de programari de 
l'equipament personal de l'alumnat, en 
cas que els alumnes utilitzin equipament 
propi, molt especialment quan el model 
sigui 1:1 

070. Recollir i inventariar les característiques tècniques i el programari dels 
equipaments personals de l'alumnat, en cas que l'alumnat utilitzi 
equipament propi, molt especialment quan el model sigui 1:1 

Responsable: Coordinador d’Informàtica 

El "Catàleg de serveis de suport al lloc 
de treball " del Departament inclou 
recomanacions d'estandardització dels 
equipaments que s'han d'utilitzar en 
l'activitat curricular 

El centre vetlla per disposar tots els ajuts 
tècnics que li calen per a l'alumnat amb 
discapacitat que les utilitza amb 
normalitat en tots els escenaris 

090. Conèixer les necessitats específiques de l'alumnat amb discapacitat 
per assegurar la seva accessibilitat a tots els serveis digitals del centre 

 Maquinari: comprovar que disposa de tots els perifèrics necessaris per 
accedir a l’ordinador 

  Sistema operatiu: saber activar les opcions d’accessibilitat adequades a 
cada realitat  

 Programari: saber instal·lar el programari necessari  

 Materials: adequar-los, tant en format com en contingut, per tal que 
serveixin per a l’aprenentatge de tot l’alumnat 

Responsable: SIEI 

Pàgines de la XTEC on es poden trobar 
enllaços a recursos digitals, materials i 
eines per a l'atenció a les NEE. 

 

 

http://www.xtec.cat/web/recursos/dnee/programari
http://www.xtec.cat/web/recursos/dnee/programari
http://www.xtec.cat/web/recursos/dnee/programari
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El centre té un pla amb prioritats per a la 
renovació de l'equipament TAC 

100. Planificar la renovació de l'equipament TAC en 
funció de les necessitats i de les possibilitats del 
centre mitjançant el servei de suport al lloc de treball i 
el "Catàleg d'equipaments i serveis TIC" 

Responsable: Comissió TAC 

El "Catàleg de serveis de suport al lloc de treball" del 
Departament posa a l'abast dels centres educatius 
equipaments per donar suport al treball curricular en 
funció de les característiques del centre. Es pot consultar 
a la web model de gestió de les TIC de la Generalitat, 

Existeix un inventari actualitzat de les 
infraestructures digitals 

110. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari de les 
infraestructures digitals 
 

Responsable: Coordinador d’informàtica 

Inventari 
 

Existeix un inventari actualitzat del 
programari i els serveis digitals disponibles al 
centre (per ex. blogs, wikis, correu 
electrònic) 

120. Realitzar i mantenir actualitzat l'inventari del 
programari i serveis digitals del centre  
 

Responsable: Coordinador d’informàtica 

 

El centre disposa d’un entorn virtual 
d’aprenentatge amb orientacions 
específiques per a un ús correcte per part 
del professorat i l’alumnat 

 

150. Donar a conèixer al professorat les 
característiques i documentació de l' entorn virtual 
d'aprenentatge (EVA) Moodle 
 

Responsable: Comissió TAC 

Tutorials Moodle 

151. Assessorar i acompanyar al professorat en l'ús 
correcte de l'EVA del centre (Moodle) 

Responsable: Comissió TAC 
 

Tot l'equipament està protegit contra els 
virus 

200. Assegurar l'adequada provisió del servei de 
protecció antivirus mitjançant la instal·lació del 
programari necessari per assegurar la protecció dels 
equips en front dels virus informàtics 
 

Responsable: Coordinador d’informàtica 

El Departament disposa d’una llicència corporativa de 
programari antivirus. Més informació aquí 
En cas d’incidència de virus, cal comunicar-ho al SAU. 
L’accés en format web al SAU es fa mitjançant l’Espai de 
Suport TIC 

 

 ENUNCIAT DE LA DIAGNOSI PROPOSTES D’ACTUACIONS RECURSOS 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/RecursosPortalIntranet/ModelGestioTIC
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/RecursosPortalIntranet/ModelGestioTIC
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16uVBggjU3s-7MCQHnIYilEM1Rok6o2ms9xbeyJLE01I/edit?usp=sharing
https://agora.xtec.cat/moodle/moodle/mod/page/view.php?id=621
http://www.xtec.cat/web/at_usuari/antivirus
http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/suport/serveis_i_sau/
https://servicemanager.xtec.cat/e13_hpsm/ess.do
https://servicemanager.xtec.cat/e13_hpsm/ess.do
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El centre disposa d'uns criteris explícits i detallats 
sobre usos acceptables d'Internet i de les 
tecnologies per part de l'alumnat i el professorat i 
té cura del seu compliment 

030. Redactar i difondre els criteris sobre usos 
acceptables d'Internet i de les tecnologies en el 
centre  
 

Responsable:  Coordinador Drets Imatge i Seguretat 

Models de documents d'autorització per a l'ús de 
serveis i recursos web 2.0 i protecció de dades 
d'alumnes  
Menors de 14 anys:  

 Us d'imatges, dades personals i materials   

  Us de serveis i recursos digitals a Internet 
Majors de 14 anys:  

 Ús d'imatges, dades personals i materials  

 Ús de serveis i recursos digitals a Internet:  

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

060. A partir de les indicacions del dictamen de 
l'EAP, concretar les necessitats de maquinari i/o 
programari específic per l'alumne/a i establir les 
actuacions que calen per obtenir-lo 
 

Responsable: SIEI 

Pàgina de la XTEC amb recursos per treballar la 
tecnologia amb l'alumnat amb necessitats 
educatives especials.  
NEE Recursos digitals, materials i eines 

L'alumnat s'implica en el bon ús de les 
infraestructures tecnològiques del centre 

090. Definir les normes d'ús de les infraestructures 
comunes del centre i difondre-les entre l'alumnat 
 

Responsable: Equip Docent 

 
 

El professorat i coneix la documentació de 
definició i seguiment del Pla TAC i pot accedir-hi 
fàcilment 

100. Informar el professorat del centre de 
l'existència de l'aplicació Pla TAC de centre i facilitar 
l'accés a la darrera versió del Pla TAC 

Responsable: Coordinador TAC 

Pla TAC a la WEB 
 

 

  

http:// http/educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/ProteccioDades/A251.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/ProteccioDades/A253.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/ProteccioDades/A254.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/ProteccioDades/A252.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/recursos_inclusio
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/recursos_inclusio
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/recursos_inclusio
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/programari
http://www.ibellvitge.net/web/?page_id=9636&preview=true
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Existeix un sistema d’identificació de bons usos de 
les TAC al centre que afavoreix que es puguin 
divulgar, compartir i estendre entre el professorat 

110. Detectar bones pràctiques al centre i establir 
mitjans per compartir-les i difondre-les entre el 
professorat 

Responsable: Comissió TAC 

 
Recull de Bones pràctiques 

Hi ha establerts uns mecanismes de seguiment del 
nivell d'adopció de les TAC a les aules 

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

Responsable: Comissió TAC 

Recull al drive (graella) 

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

Responsable: Equip Docent  

 Competència Digital- Proposta d'encaix dels 
continguts claus 

 Criteris d'Avaluació Competència Digital 

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

Responsable: Equip Docent 
Recull d'activitats al drive 

Hi ha establerts els mecanismes d'avaluació de la 
competència digital de l'alumnat com a 
competència bàsica transversal 

140. Definir mecanismes d'avaluació de la 
competència digital de l'alumnat com a competència 
bàsica transversal 
 

Responsable: Equip Docent 

 Pàgina de la XTEC amb models de rúbriques  
digitals i exemples d'utilització per a l'avaluació 
de competències de diferents centres de nivells 
educatius diversos    

 Lloc web de la XTEC dedicat als Portafolis digitals, 
eina 2.0: conté exemples, plantilles i eines 2.0 
per crear-ne.    

 Més exemples de portafolis 

 

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1icl25mAzQm3yRSRv6u17pz7VDWG_LtBN?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cA2-kTbEn7vH96JxeWlF2RgAEjyAiISH33Q7mEuHbM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKuko6IAKFO_a1J-lGP_zjYDABHtY6tS/view?usp=sharing
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/cd-alumnat/consideracions_previes/transversalitat/encaix
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/cd-alumnat/consideracions_previes/transversalitat/encaix
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xc3C2Ol5RpQ6xa-MzDLcM32f7YlpGnz3HDreDEyy1Bk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10btiYRN__Q-Efb-fqE1ERSFWw6_nQ0OJ
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/rubrica/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/rubrica/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/portafolis/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/pindoles/portafoli-digital

