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A Qui volem implicar?

Famílies

Equip directiu;

Coordinador 
TIC; 

Coordinador de 
formació; 

Professorat / 
Claustre; 



Qui som i d’on venim?



Característiques del Coord. TIC?
Formador:
Persona capaç i amb 
voluntat de formar els 
companys.

Assessor:

Facilitadors de recursos i 
estratègies per 
desenvolupar les activitats 
d'aprenentatge

Gestor de recursos:
Fomentar en el professorat actituds 
positives cap al canvi.
Promoure eines que faciliten compartir 
coneixements, intercanviar experiències i 
buscant una innovació sistemàtica.



Què pretenem 
aconseguir?

Dinamització del 
professorat en l’ús de les 
eines TIC...

 “Fer que una cosa 
comence a funcionar, que 
tinga un desenvolupament 
més gran o que una 
activitat tinga més 
importància”

Com a Coordinadors TIC, 
també és responsabilitat 
nostra estimular tots els 
membres de la comunitat 
educativa per a què facen 
ús de l’equipament 
informàtic i aplicacions.



Com?

❖ Detecció de les necessitats:

❖ Enquesta 

❖ Pla d’acollida per al professorat nouvingut

❖ Pla de formació del professorat



Què hem fet 
en les 
diferents 
sessions?



3.- projectes en 1

El 
petcha 
Kutcha.

El document de 
text

La pàgina web



Creàrem un document de 
text en drive al que una de 
les companyes li va donar 
estructura.

Partint d’aquesta anàrem 
aportant el que cadascú 
considerara interessant...



Obrírem una pàgina en google sites compartida 
entre tots per a que anàrem aportant cadascú el 
que considerarà oportú… 

 

L’hem distribuida de 
la següent forma





D’infantil







Eines per al professorat...



Com ens hem repartit la feina?







Quins problemes ens hem trobat?



Valoració de 
l’experiència

Continuarà?...

Gràcies per escoltar...
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