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Document 1. Contextualització

El nostre treball tractará sobre la implantació de un Pla de TIC a un centre d’ensenyament Secundari. En el
nostre cas, tres dels integrants d’aquest grup s’encarreguen de la coordinació TIC de l’IES Joan Fuster de 
Sueca, el qual encara no disposa de pla TIC mentre que l’altre és  Coordinador TIC al CEIP Virgen del 
Rosario de Torrent, i va redactar per a aquest centre un Pla TIC, en funcionament durant ja tres anys.

En quant al centre, hi estudien 1200 alumnes, repartits en tres cicles de grau mitjà, tres de grau superior, 
ESO i Batxillerats Científic, Humanístic, Arts Escèniques i Arts Plàstiques. Els docents son 105 en total.

Amés el centre és una referencia cultural dins la comarca i la ciutat, ja que es tracta de l’únic centre que 
imparteix Batxillerats en la zona. En el cas d’alguns cicles o el Batxillerat d’Arts escèniques, l’àrea de 
cobertura en quant a arribada d’alumnes pot arribar a llocs relativament llunyans de la Ribera Alta o La 
Safor, com ara Algemesí, Villalonga u Oliva.

Hem identificat, com a rebtes provocats per la constitució específica d’aquest centre, les següents 
qüestions:

1- La utilització de les eines TIC, que s’ha de fomentar des de la Coordinació, tindrà vessants molt 
diferents en les diferents varietats de Batxillerats i Cicles Formatius. 

2- Els estudis de la ESO, hauran de proveir els alumnes de la resta de nivells dels coneixements i 
actituds que necessiten cadascun d’ells.

3- L’alumnat, provinent de centres educatius dispersos, tindrà també nivells de competència molt 
variats.

4- Entre el gran nombre de professors es manifestaran unes competències i actituds molt variades 
vers les eines TIC.

5- Les decisions sobre TIC poden quedar reduïdes a un grup separat del context del claustre, el qual 
provoque rebuig enlloc de la promoció que s’encomana.

Aquests rebtes ens condueixen a pensar que serà necessària una tasca d’adaptació de les maneres de 
treballar i una conscienciació de les persones envers de la utilització de TIC, per tal que s’adonen dels 
beneficis que els poden reportar. 

D’altra banda la possibilitat d’establir “plans de transició” dins dels estudis relacionats amb TIC ens durà a 
la necessitat de recavar informació sobre la competència exigible en començar cadascun d’aquests 
estudis. El Pla de TIC haurà de preveure el termini d’el·laboració d’aquests plans, així com el mitjà pel qual
s’han de elaborar aquests plans.

Pel que fa a les TIC, al tercer document farem una revisió del que es poden considerar com a 
característiques més fonamentals del panorama actual de la TIC en relació amb la seua influència sobre la 
elaboració del pla i la seua estructura. El gran dinamisme dins el mercat de les TIC, per exemple, impedirà 
que el Pla de TIC puga ser immutable conforme semblen altres plans o normatives que hi existeixen als 
centres educatius. El condicionament sobre el pla ens farà preveure terminis de vigència i mecanismes de 
renovació.

En resum, aquest treball pretén aprofitar la experiència d’un dels integrants en la elaboració de la 
planificació de TIC, sense oblidar les característiques pròpies d’un centre gran de Secundària, i partir de 
les característiques del tema que planifiquem, la promoció i desenvolupament de la utilització de les TIC 
dins del centre



Document 2: Fonts d’informació

Com que ens basarem en ell, la primera font d’informació en aquest document será el pla de TIC
del CEIP Virgen del Rosario, el qual va ser redactat pel integrant del nostre equip Efrén Moreno.

Amés,hem  revisat  la  normativa,  tant  les  lleis  com  les  normes  pròpies  de  la  Conselleria
d’Educació.  La norma més  important  per tal  de realitzar  una planificació  educativa  és la llei
vigent d'Educació, la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), publicat al
BOE el 10 de desembre com Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre. Concretament el Preàmbul,
apartat XI esmenta determinats objectius relacionats amb les TIC: 

- REFORMULACIÓ DE L’EDUCACIÓ:
“Connectar amb els hàbits i experiències de les noves generacions exigeix una revisió en profun-
diat 
de la noció d'aula i d'espai educatiu, solament possible des d'una lectura àmplia de la funció edu-
cativa de les noves tecnologies” 
- PERSONALITZACIÓ EDUCATIVA:
“La incorporació generalitzada al sistema educatiu de les Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació (TIC), que tindran en compte els principis de disseny per a totes les persones i accessibili-
tat universal, permetrà personalitzar l'educació i adaptar-la a les necessitats i al ritme de cada 
alumne o alumna.” 
- ACCÉS A INFORMACIÓ GLOBALITZADA:
“D'una banda, servirà per al reforç i recolze en els casos de baix rendiment i, per una altra, 
permetrà expandir sense limitacions els coneixements transmesos en l'aula. Els alumnes i les 
alumnes amb motivació podran així accedir, d'acord amb la seua capacitat, als recursos educatius 
que o
fereixen ja moltes institucions en els plànols nacional i internacional.” 

- CANVI METOLÒGIC I ÚS RESPONSABLE DE LES TIC:
“Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació seran una peça fonamental per a produir el 
canvi metodològic que porte a aconseguir l'objectiu de millora de la qualitat educativa. Així ma-
teix, l'ús responsable i ordenat d'aquestes noves tecnologies per part dels alumnes i les alumnes ha
d'estar present en tot el sistema educatiu.” 
- FORMACIÓ DEL PROFESSORAT:
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació seran també una eina clau en la formació del 
professorat i en l'aprenentatge dels ciutadans al llarg de la vida, en permetre'ls compatibilitzar la 
formació amb les obligacions personals o laborals i, així mateix, ho seran en la gestió dels proces-
sos.»

A banda de la LOMQE, identifiquem com a fonamentals les següents normatives:
Les  instruccions  de  Servei  de  la  Generalitat  Valenciana,  disponibles  des  de  la  web
http://www.habitatge.gva.es/web/innovacion-tecnologica/normativa

Les  instruccions  d’inici  de  curs,  on  es  parla  de  la  figura  del  coordinador  TIC  i  el
coordinador d’informàtica (Vigent; data 1 de Juliol de 2016, DOGV 7826 del 12 de Juliol
de 2016).

L’Ordre que estableix el criteri per a la dotació de plantilles en centres de Secundària 



Hem tingut també en compte les xarrades i la informació que s'ens ha donat com a introducció del
present seminari, especialment la que tracta de normatives, amés de les conclusions dels anteriors
Seminaris de Formació a Coordinadors TIC de centres educatius de la Generalitat Valenciana,
especialment la II edició. 

A banda de les normatives, tindrem en compte la publicació oficial “Bones practiques en TIC”, 
disponible a   
http://www.habitatge.gva.es/documents/161862998/163024947/Buenas_Prac_Tic.pdf/e9b8d19d-
c775-4425-8769-a247c83eb761

Hem llegit  també un recull  d’articles sobre temàtica TIC, els quals els  hem comparat  amb la
nostra propia experiencia. Entre ells destaquem:

Espuny.C;  de Cid, MJ; González, J Gisbert M.;“El plan TAC de centro: cómo afrontar la gestión de las TIC. Reflexiones
a partir de una experiencia en el instituto”. Cinta Espuny, M. ª José de Cid , Juan González y Mercè Gisbert.Revista
“Universitas Tarraconensis” de la Universitat Rovira i Virgili Juny 2011. (Pag. 41-57) ISSN 1135-1438

Espuny C.; Gisbert M.; Coiduras J.; El coordinador TIC en los centros educativos: Funciones para la dinamización e
incorporación didáctica de las TIC en las actividades de aprendizaje Pixel-bit Revista de Medios y Educación 41,7-8.

M. Romero; J. Peirats; A. San Martín; I. Gallardo “Percepciones en torno al coordinador TIC en los centros educativos
inteligentes. Un estudio de caso” Universidad de Valencia Educar 2014, vol. 50/1 1.

Redmond P.; Albion P.R; Maroulis J. “Intentions v Reality: Pre-service teachers' ICT Integration during Professional
Experience” University of Southern Queensland, Australia. Aquest article tracta sobre els entrebancs que troben els
Mestres eixits de la facultat en posar en pràctica la utiiització de les TIC, tot i haver rebut formació sobre el tema, i
com resulta en una sensació de que les TIC “no van endavant”. Recollit de “www.academia.edu”.

López Bravo, J.E. “Elaboración de las líneas generales del plan TIC de un centro”. Revista digital Eduinnova Març
de 2009. ISSN 1989-1520

Echevarría, J  “Las TIC en educación” Revista Iberoamericana de Educación, nº 24, Setembre Desembre de 2000. Re -
collit de http://rieoei.org/rie24a01.htm

A partir  de  la  lectura  i  el  contrast  hem elaborat  el  document  sobre  aspectes  de  les  TIC  que exposarem com a
“document 3”



Document 3: “Recull de característiques remarcables de les TIC que influeixen al centre educatiu”

Objectiu del document

Hem elaborat aquest document com una base per a debatre sobre les decisions estratègiques que han de
basar la redacció del pla de TIC.

Li hem donat la forma d'anàlisi DAFO perqué és un tipus d'exposició que es presta al debat i és recomanat
en la documentació sobre la que ens hem basat1. En els diferents àmbits on s'utilitza, es fa servir com una
eina senzilla per tal d'organitzar la informació que coneguem sobre el nostre Centre,, amb l'objectiu de
prendre les decisions estratègiques adequades en relació a un determinat projecte o tema. 

Com que la realitat de les TIC ens obliga a prendre decisions en àmbits variats, hem decidit subdividir el
DAFO en parts, per tal d'obtindre diagrames més senzills. Hem estructurat el document en les següents
sis “característiques”, per a les quals hem creat sis “DAFO” diferents:

Utilitat de les TIC dins de l'Aula

Utilitat de les TIC com a eina Auxiliar del procés d'Ensenyament-Aprenentatge.

Influència de les TIC en la convivència dins del centre.

El maquinari i el programari com a patrimoni del Centre.

La inestabilitat en l'entorn de les TIC.

La relació de les TIC amb l'imatge del Centre vers l'exterior i vers l'alumnat 

 Hem seleccionat aquestes característiques per tal de dividir el contingut dels debats que hem anat realit -
zant. Amb aquesta divisió no pretenem establir cap taxonomia o clasificació, que potser existisca ja en la
literatura i serà més apropiada que la divisió que plantejem. És només una manera de no presentar un
DAFO de gran tamany, i a l'hora recollir el contingut dels debats que hem dut a terme al nostre grup de
treball.

1Espuny.C;  de Cid, MJ; González, J Gisbert M.;“El plan TAC de centro: cómo afrontar la gestión de las TIC. Reflexiones
a partir de una experiencia en el instituto”. Cinta Espuny, M. ª José de Cid , Juan González y Mercè Gisbert.Revista
“Universitas Tarraconensis” de la Universitat Rovira i Virgili Juny 2011. (Pag. 41-57) ISSN 1135-1438



Característica 1. Les TIC son un recurs pedagògic eficaç dins l'aula. 

Febleses Fortaleces

• El temps del que disposem els docents per tal d'elaborar recursos TIC és molt limitat.

• Existeix un desconeixement del procediment d'elaboració de recursos TIC.

• Moltes eines aprofitables no son conegudes pels docents en general

• Es comparteixen pocs recursos educatius, i molts dels docents no saben on anar a trobar-ne.

• Existeixen actituds roines vers les TIC, per par d'alguns docents, corrents de pensament entre el
claustre que son defensores “d'alló natural” i defensen la no utilització de TIC en sorgir qualsevol
dificultat.

• Si triem dispositius portàtils per als alumnes, els alumnes del nostre Centre manipulen habitual-
ment un tipus de maquinari que no permet accions interactives amb el material (telèfon i tablet)
mentre les que sí que ho permeten (portàtil i miniportàtil) no estan a disposició de gran part de
l'alumnat.

• Hi ha unes activitats de formació per al professorat previs-
tes  que  poden  subsanar  el  desconeixement  sobre  eines
d'elaboració de continguts digitals i els llocs on anar a tro-
bar aquests tipus de recursos.

• Contem amb docents que son “usuaris avançats”

• Bona  disposició  per  part  d'un percentatge apreciable  de
membres de la Comunitat Educativa envers les TIC.

• Recolzament de l'Equip Directiu i del Consell Escolar.

Amenaces Oportunitats

• Si les editorials s'adapten als dispositius que utilitzen els alumnes  es sacrifica la interactivitat
dels seus materials.

• La possibilitat de triar, de manera unilateral per part dels docents, eines no adequades per des-
coneixement d'altres.

• La pressió per part de diferents tipus d'eines que fan competència entre elles i que ens poden
dur a discontinuiitats en la provisió d'aquestes.

• La pròpia concepció dels llibres digitals com a una llicència anual, amb un preu creixent, quasi si -
milar a les edicions impreses.

• La possibilitat d'establir un fòrum per tal de revisar quines
solucions hi ha al mercat que siguen útils i d'aplicació dins
l'aula en un període curt de temps.

• El progrès del hardware dels dispositius portàtils pot ser fa-
ça que en un termini de dos-tres anys una tablet accesible
en preu per a un centre educatiu o per a un alumne potser
serà tan potent o més que un mini-portàtil actual.

• La popularitat de les eines TIC és un fet d'actualitat al qual
no se li veu una tendència a disminuir sinò a augmentar.



• La facilitat per a boicotejar uns continguts digitals que ara per ara funcionen si es posa bona vo-
luntat des de totes les parts involucrades.

DAFO 2 Les TIC com a sistemes Auxiliars de les Activitats d'Ensenyament -Aprenentatge

La segona de les característiques que hem considerat és la aportació de valor de les TIC, per tal de dur a terme les tasques auxiliars del sistema educatiu. Tradicional -
ment s'ha utilitzat l'Ofimàtica per a la redacció de materials i més recentment dels sistemes de magatzemament al núvol, per tal de repartir apunts, coordinar la biblio -
teca, cobrir necessitats de comunicació de la comunitat educativa, servir de recolzament a tasques promogudes a l'aula, etc.

ANÀLISI INTERN

Febleses Fortaleces

• El professorat coneix parcialment els recursos, i potser intenten utilitzar els
que poden ser problemàtics (p.e. dropbox en quant a l'us de ports de co-
municació des de la xarxa del centre, etc.)

• L'eina de que disposem per part de Conselleria, el Mestre a Casa, i la seua
alternativa, el cPanel, ens deixen un espai de magatzemament molt limitat,
pensat per a arxius de fa 10 anys, i amés tenen un disseny que provoca re-
buig per part del tota la comunitat educativa. Amés, no és accesible des de
dispositius mòbils, els quals son el únics utilitzats universalment per l'alum-
nat.

• S'han  possat  en  marxa  de  manera  unilateral  per  part  d'alguns  docents
l'adopció d'eines com ara Edmodo, Dropbox, Google Docs, diferents cor-
reus electrònics, les quals fan que un alumne que utilitza les eines digitals
puga estar utilitzan entre dues i cinc usuaris i contrasenyes diferents.

• Es desconeix en general la normativa de la Conselleria al respecte, tant per
part dels docents com dels alumnes.

• Les empreses d'instalació de hardware que son de confiança del centre,
han esdevingut més expertes en la elaboració i selecció del software, i po-
den prestar assessorament tècnic.



ANÀLISI EXTERN

Amenaces Oportunitats

• La gran competència entre solucions digitals desenvolupa un màrketing de
cara al docent on els avantatges i inconvenients no s'expliquen ni clara ni
completament.

• Les aplicacions al núvol han demostrat una falta de seguretat en el mante-
niment de la privacictat, i els alumnes hi desconfien en ser molt conscients
d'alló, donada la gran presència en els mitjans i en les xarxes socials de la
repercusió d'aquestes errades.

• “Res no eix debades”, i les eines que no tenen un gran cost econòmic es no-
dreixen de les dades que s'hi col·loquen per tal d'alimentar el “Big Data”.

• Els estudis sobre l'ús de tecnologies al núvol i xarxes socials al mon laboral
les relacionen amb una pèrdua de temps lliure i de la vida privada fora de
l'horari laboral.

• S'espera que en un futur proper l'adopció  de Moodle com a substitut de
Mestre a Casa resolga els problemes de poc espai de magatzemament i
imatge anticuada.

• Les tecnologies ofimàtiques i al núvol poden possibilitar una relació més
fluida entre professor i alumne.

• Moltes de les tasques auxiliars que hem de fer els docents son idèntiques
per a la major part de nosaltres,  i algunes d'aquestes solucions les auto-
matitzen o simplifiquen de forma molt eficient.

• El seguiment sobre el procés d'aprenentatge es fa molt mes còmode per a
alumnes i professors.

• Aquestes tecnologies proporcionen un entorn fàcil i motivador per desen-
volupar treballs cooperatius, i altres tipus de activitats no imaginables sen-
se el recolzament que poden proporcionar.

• L'avaluació formativa i  personalitzada,  la  qual  depén de un gran volum
d'informació i era  viable, pero molt treballosa, amb procediments tradicio-
nals (graelles, anotacions, etc.) es facilita de manera que resulta més orga-
nitzada i més senzilla utilitzant aquestes eines.

• Una utilització correcta d'aquestes eines permet la participació més activa i
freqüent de pares i tutors en la dinamització del procés educatiu.



DAFO 3: Influència de les TIC en la convivència en el centre

Febleses Fortaleces

• Quasi tots els alumnes poseixen terminals de telèfon, i
els  utilitzen tot i la prohibició existent.

• Les accions formatives i tutorials adreçades a l'ús res-
ponsable de les TIC al nostre centre han començat fa
poc de temps, amb un cert retard en relació a l'ús mas-
siu d'aquestes tecnologies.

• El nostre centre no en té un sistema de comunicació es-
tablert oficialment pel que fa a les comunicacions tele-
màtiques entre professors, i entre professor i alumne. 

• Els  Orientadors  i  els  Coordinadors  de Convivència  no
son necessàriament experts en l'ús de les TIC.

• Existeix una consciència dins la Comunitat Educativa sobre la utilitat de les eines de comunica -
ció.

• Existeix una consciència sobre la gravetat de les amenaces exposades.

• El centre disposa d'un Pla de Convivència on s'han encetat ja algunes iniciatives sobre ús res-
ponsable de les TIC.

• Hi ha una actitud favorable a la actuació en aquests temes per part dels Directius, les Orienta -
dores i la Coordinadora de Convivència.

• Dins l'àmbit de l'aula d'Informàtica existeixen, i s'utilitzen, eines que afavoreixen l'ús responsa-
ble i impedixen la utilització incorrecta del maquinari de l'aula, com ara Epoptes i el filtre de la
MacroLan.

Amenaces Oportunitats

• Les tecnologies de la informació, especialment les mò-
bils,  poden ser  susceptibles de ser  un mitjà  d'asseja-
ment dins el centre educatiu. És un tema d'actualitat als
mitjans  de  comunicació,  i  ja  s'anticipava  en  el  docu-
ment de bones pràctiques TIC de la Conselleria.

• Altres tipus de faltes acadèmiques es poden cometre
mitjançant els  terminals  dels  alumnes ó el  maquinari
del Centre.

• No  existeix  un  control  possible  de  les  activitats  de
l'alumnat dins les xarxes socials. 

• Itaca ens ofereix la possibitat de comunicació unidireccional dels directius als docents, i Web-
Família una comunicació bidireccional entre docents i Família i Família i Secretaria.

• Les accions de ciberbullying es contemplen al pla PREVI.
• Hi ha possibilitat d'integrar el Pla de TIC amb el Pla de Convivència.
• Existeixen asociacions i Entitats, com ara la mateixa Policia, disposades a prestar formació a

l'alumnat sobre temes d'ús responsable.
• Les TIC poden prestar una ajuda a les iniciatives del Pla de Convivència, com ara el Projecte

Pigmalió.
• Les TIC poden constituir-se en una manera de promoció social de les activitats realitzades al

centre, i de publicació del resultat de les mateixes. La pàgina Web és un exemple típic.
• Mitjançant les TIC es pot obtenir informació sobre questions relacionades amb suggeriments,

opinions,  o aval·luació d'activitats. Es poden utilitzar eines com ara els formularis web, Kahoo,
etc.



DAFO 4  El maquinari i el programari com a patrimoni del Centre.

El maquinari necessita d'un manteniment i un bon ús per tal de ser útil, amés d'un control inventarial. De la mateixa manera, gran part del programari necessita d'actu -
alitzacions i o gestions de les llicències

Febleses Fortaleces

• La major part dels docents estan familiaritzats amb Windows i no entenen Lliurex per no tin -
dre experiència amb ell en els seus equips personals.

• El centre necessitarà, en un termini curt, si s'acaba impossant la utilització de les tablet per a
la docència, d'una xarxa de Wifi que abaste a tot el centre i amb un ample de banda que per -
meta l'accés inalàmbric de gran part de l'alumnat.

• No existeix un manteniment preventiu o predictiu del maquinari. Es va darrere dels acontei-
xements només amb el manteniment correctiu.

• Els recursos dedicats a les reparacions la revisió i el recompte d'ordinadors son escasos, te-
nint en compte la disponibilitat de temps dels Coordinadors TIC i d'Aula d'Informàtica.

• L'eina d'inventari TIC no sempre està completament actualitzada pel que fa a les opcions per
tal d'introduir les dades corresponents als ordinadors. Té mancances per tal de fer recerques
per alguns camps.

• La bona relació del centre amb proveïdors de recanvis i
reparadors locals de maquinari, els quals porten a termi-
ni bona part del manteniment correctiu.

•

Amenaces Oportunitats

• Els equips es devaluen ràpidament per la natura del mercat, la qual cosa fa que estar al dia en
maquinari tinga un cost excesiu i un rendiment que no s'arribe a apreciar

• El maquinari pot ser de vegades un objectiu per als robatoris, tot i que el seu preu haga bai-
xat molt últimament.

• Hi han aplicacions, com ara OCS inventory, (basat en Li-
nux) que permeten un recompte dels equips instal·lats
dins una xarxa «corporativa» i els seus moments de con-
nexió, per tal de comprovar si es troben avariats. 

• Tots els centres educatius presenten experiències simi-
lars,  la  implantació  d'una coordinació  de coordinadors
TIC pot ser una manera dinàmica d'intercanviar millors
pràctiques



aracterística 5 La inestabilitat en l'entorn de les TIC 

Les TIC es caracteritzen, en quant a la seua forma perceptible, com a un element contínuament canviant. Hi tro-
bem els següents trets:

-Cicles de vida curts en els tecnologies. Fins i tot hi han d'elles que en la pràctica no han arribat a tindre presènci -
a al mercat, després de gaudir d'el·logis a les revistes especialitzades.

-Gran competència entre solucions tecnològiques, i gran varietat de proveidors (companyies, enginyeries, comu-
nitats de desenvolupadors)

- Moltes discontinuacions, a causa de la molta dependència del Màrketing.

- Empreses en situacions dominants d'oligopoli, però que poden caure fàcilment en quedar mínimament supera -
des per un nou líder del mercat.

Les “Febleses” -dins una anàlisi “DAFO”- “Amenaces”, “Fortaleces” i “Oportunitats” que trobem típicament a un
centre educatiu, i podrien ser aplicables al nostre centre serien:  



DAFO 5   Entorn inestable en les TIC

Febleses Fortaleces

• Aquests  trets  es  contradiuen  per  definició  amb
un desig de planificació a un termini mitjà o llarg. 

• Als centres educatius, hi han limitacions de la dis-
ponibilitat  de  recursos  per  a  proveir-se  d'ele-
ments TIC, les quals recomanen esperes i endar-
reriments per tal de recollir diners, elaborar for-
mació, u obtindre permissos per a l'adquisició de
material.

•  A causa del gran nombre de docents que l'integren, amb un percentatge habitual de gent amb interés
real en la introducció de les TIC dins les aules, resulta una quantitat ja respectable de persones que es
podrien fer càrrec de tasques de recerca d'informació i assessorament  dins d'una comissió de segui-
ment TIC.

• Existeix una voluntat dins la junta Directiva de dur endavant aquest tipus d'iniciatives.

• L'estructura de comandament amb òrgans col·legiats Consell Escolar – Claustre és molt participativa i
pot resultar en una identificació del seus membres amb les resolucions sobre els temes que s'hi deba-
teixen.

Amenaces Oportunitats

• Adoptar una tecnologia o solució TIC inadequada
o discontinuada, e invertir un excés de recursos
en ella, 

• Mantindre objectius d'implantació de tecnologies
ja superades al llarg dels anys.

• Fer  actuacions  descoordinades  entre  diferents
docents  (per  exemple  la  utilització  de diferents
eines gratuites per compartir arxius, xarxes soci-
als  o  aules  virtuals,  com ara  Dropbox,  Edmodo
etc.),  que escapen d'una  coordinació  i  suposen
desavantatges  per  a  l'alumne  (acumulació  de
contrasenyes etc.)

• Les  planificacions  i  decisions  tenen  un  cicle  de
vida més bé llarg  dins la  pràctica habitual  d'un
centre educatiu.

• Existeixen professionals de les TIC dels quals es pot obtenir assessorament, tant els públics (SICE, SIGE)
com els privats (instaladors de xarxes, empreses de fotocòpies etc.).

• En tots els centres podem trobar un grup d'usuaris més avançats de les Tecnologies de la Informació
que ajuden els altres en la utilització correcta d'aquestes. Aprofitariem l'oportunitat trobant-los i involu-
crant-los en el seguiment de les TIC.

• Es dediquen recursos al pla de formació continua del professorat que es podrien utilitzar per a l'actua-
lització i reciclatge sobre les TIC i a seminaris de debat sobre les tecnologies més adients al procés edu-
catiu.

• És possible presentar el pla de TIC als òrgans col·legiats per tal de debatre'l i que siga un projecte de
tots. 

• És possible incloure els documents del pla TIC dins la Programació General Anual a través del Projecte
Educatiu de Centre.

• La resta de Centres Educatius s'enfronten a problemes similars als nostres. Com que no estem aillats,
entra dins d'alló possible establir mecanismes de comparació i consulta, com ara el “BenchMarking” o
les reunions entre responsables de TIC de diferents centres, o dels centres i Conselleria.

• Als centres educatius tenim autonomia en la el·laboració del seu Projecte Educatiu de Centre i la seua
Planificació General Anual



Com a actuacions evidents, que al nostre judici queden clares sense necessitat de cap debat, destaquem les se-
güents:

El pla TIC ha de constar de dues parts diferenciades. En primer lloc un document de tipus “estratègic” que per a
enfrontarse a aquesta primera Característica hauria com a mínim d'incloure:

- Objectius d'actuacions evidents a llarg termini.

- Establiment i normativització dels procediments de assesorament i presa de decisions sobre temes relacionats
amb les TIC, recerca d'informació. Caracterització i localització de les fonts prioritàries d'informació que ajudari-
en en la concrecció d'aquests procediments.

- Definició i concrecció de les tasques de la Coordinació TIC, la Coordinació de l'Aula d'Informàtica, i les Comissi -
ons que es pugueren establir per tal de cercar informació, elaborar plans o informar propostes.

- Establiment i normativització de les vies de recollida de propostes i suggeriments de la Comunitat Educativa.

- Establiment i normativització dels mecanismes d'avaluació de la Coordinació TIC.

Considerem que aquest és un document que hauria de debatre's àmpliament i d'estar refrendat pel Consell Es -
colar, la Direcció i el Claustre

En segon lloc, un document anual amb:

- Aval·luació anual de la Coordinació TIC i les solucions adoptades.

- Tecnologies o sistemes per a implantar en el següent període, inversions a realitzar (finançament si escau), mit -
jans auxiliars per tal d'implantar-les.

- Estrategies de recollida d'informació sobre la comunitat educativa per al següent any.

Aquest document hauria d'estar elaborat per una comissió, i tindre el vist i plau del Consell Escolar i del Claustre.

Tots dos documents haurien de figurar a la PGA de l'any corresponent, la qual cosa els fa d'obligat compliment
per la Comunitat Educativa. Tractarem sobre ells al cinqué document d'aquesta memòria.

Característica 6: La Imatge del Centre i les TIC Com que tothom utilitza en major o menor medida les TIC a la
seua vida quotidiana i ja coneguem còm funcionen i allò que podem esperar d'elles, hi ha una opinió majoritaria
sobre que la seua introducció ha millorat les nostres vides. Segons aquesta seria desitjable una aplicació de les
TIC sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge per tal de gaudir dels avantatges que oferixen aquestes tecno-
logies, i assolir una educació més eficient i menys àrida per a l'alumne.

Com a advantatges es solen indicar la immediatesa, facilitat d'utilització (segons casos), capacitat d'enriquir el
procés educatiu amb diversitat i confluència de continguts, i una experiència de l'alumne que pot ser multi-sen -
sorial (pissarra digital, per exemple) i interactiva amb els continguts que reb.

En relació amb aquesta “Característica”, una anàlisi “DAFO” ens donaria com a resultat:



DAFO 6 Les TIC i l'Imatge del Centre.

Febleses Fortaleces

• Desconeixement de moltes de les eines per a difusió i publicació en Ínternet.

• Escasa experiència real en la utilització de les TIC de la majoria dels docents.

• Manca de disponibilitat de temps.

• Les persones dedicades a aquest tema tenen una pluralitat de funcions que
absorbeix tot el seu temps.

• Domini dels gràfics per part dels professors i estudiants del batxilerat artí-
sitc

• Gran quantitat de continguts possibles a causa de la varietat de Cicles
Formatius i Batxillerats.

• Gran nombre de grups, que realitzen diverses activitats al llarg de l'any

Amenaces Oportunitats

• Els recursos TIC necessiten renovació constant. Un recurs educatiu tradicio-
nal (un full de fotocòpia o un examen), pot ser, després de vuit anys, un re-
curs encara aprofitable i reciclable. Pel contrari un recurs TIC ha de dur més
hores de preparació i tindrà una vigència que pot ser més curta per caducitat
del seu disseny o de la tecnologia aplicada.

• Els canals d'informació desactualitzats o errades en la concepció d'aquests
recursos poden fins i tot perjudicar l'imatge del centre

La percepció generalitzada de les TIC com a una eina positiva, facilita la
curiositat dels membres de la Comunitat Educativa envers la seua implan-
tació.

• Una tasca ben realitzada en “imatge” utilitzant les TIC pot tindre una re-
percusió gran i molt positiva.

• La existència d'altres docents a altres centres amb similars inquietuds po-
dria ser oritge d'informació de bona qualitat sobre recursos, la seua ubi-
cació i la seua aplicació. Una xarxa sobre TIC almenys a nivell de Comuni-
tat Valenciana seria ideal per tal de trobar-se aquests usuaris.

• Contem amb que el PEC és de compliment obligatori per tots els docents,
i es poden debatre en el claustre les qüestions en les Granquals s'arribe al
consens.



Document 4. Xicotet catàlec d'objectius per a escollir dins del pla de TIC

• Fomentar l'ús de les eines informàtiques com a forma de reduir les desigualtats socials.

• Potenciar l'ús de les TIC com a eina de treball en el procés d'ensenyament aprenentatge.

• Afavorir el perfeccionament i la formació en temàtica TIC del professorat i la seua utilització a les tas -
ques habituals del centre.

• Facilitar l'accés a aquestes eines per part dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

• Aconseguir que l'alumnat accedisca al món d'Internet amb capacitat de tractar críticament la informació.

• Potenciar activitats de participació de tota la Comunitat Educativa a les diferents activitats del Centre: pà -
gines web, aplicacions mòbils, etc.

DEL PROFESSORAT

• Millorar el plantejament pedagògic a través de les TIC.

• Emprar les TIC per al treball quotidià en l'aula: programacions, activitats, proves escrites, fitxes,...

• Saber consultar i obtenir informació a través de les TIC, tant per a temes professionals com per a experi -
ències interessants per a desenvolupar la seua activitat docent.

• Intercalar experiències, coneixements, activitats, etc.

DE L'ALUMNAT

• Potenciar la capacitat de raonament de l'alumnat, la seua motivació i la motivació vers l'adquisició de
nous coneixements.

• Despertar l'interès per conèixer coses diferents i aconseguir que seguisquen les pautes adequades per tal
d'aconseguir la informació que necessiten.

• Utilitzar l'ordinador com a mitjà de creació, d'integració, de cooperació i d'expressió de les pròpies idees.

• Potenciar la comunicació amb els seus semblants. Utilitzar programes que els faciliten l'aprenentatge de
les diferents àrees del Currículum, així com afavorir l'adquisició d'habilitats i destreses.

• Desenvolupar la participació activa de l'alumnat al procés d'ensenyament-aprenentatge i desenvolupament
quotidià del clima positiu al centre.



Document 5. Planificació d'actuacions concretes a curt i llarg termini. Propostes concretes d'actuacions.

Per tal d'implantar un pla de TIC, a partir de la experiencia i de la documentació a la que hem tingut accés, consi -
derem que els pasos que s'han de seguir son:

1. Presa de decisions estratègiques al Pla de TIC a partir d'un debat dins la Comunitat Educativa, per tal que
les actuacions estigueren refrendades pel consens. La recomanació dels articles científics és que als cen-
tres educatius hi haja una comissió encarregada del seguiment i l'aval·luació de les TIC, com deia un dels
entrevistats d'un dels articles “per a que no siga cosa d'una sola persona”. 

Considerem que un primer pas per a la implantació d'un Pla TIC és la constitució i preparació d'aquesta
Comissió. 

2. Formació en el Centre per a la Comissió. El contingut hauria de versar sobre normatives, bones pràcti-
ques i qüestions sobre la implantació i utilització de TIC a l'aula. El seu abast hauria de ser obligatori per
als membres de la comissió i obert a altres membres del claustre.

Hem redactat el document 2 d'aquesta memoria com a llistat de fonts d'informació per al contingut
d'aquestes activitats de formació.

3. La creació d'una «massa crítica» de docents que utilitzen les TIC, per tal que siguen vectors per a esten-
dre la seua aplicació entre els membres del Claustre, de manera que l'ús de TIC siga la norma i no l'ex-
cepció. 

Per tal d'aconseguir-les caldrien:

a- Accions formatives i de participació: son les més adients per tal d'aconseguir aquest objectiu. Dins el 
document 3 es poden veure diferents aspectes on la formació és necessària.Els objectius de formació 
s'han de definir en la planificació estratègica, i les accions individuals dins la planificació tàctica.

b- Recolzament per part de la Directiva i retribució (amb hores complementàries, realització d'algun se-
minari, etc.) d'aquells professors que demostren més implicacions en aquest tema. 

Si tal com es recomana en alguns articles científics2, es duguera a terme per part de l'Administració una 
mena de Capacitació en TIC, seria recomanable que tinguera algun tipus de compensació.

4. Aprovació per part del Claustre i el Consell Escolar de la inclusió al PEC del Pla de TIC, per tal de fer-lo de 
compliment obligatori.

5. La adopció de mesures dins els diferents plans del centre, per exemple al Pla de convivència seria ade-
quada la promoció d'un ús responsable de les TIC; 

6. Revisió de les programacions didàctiques de tots els Departaments, per tal d'incloure temes relacionats 
amb les TIC que potser no s'hagen tingut en compte en la seua elaboració. Un exemple seria incorporar 
el criteri de que als treballs els continguts d'Internet no foren inclosos copiats directament, sense discus-
sió, només acceptant sense crítica l'autoritat d'un blogger o de la Viquipèdia. Un altre el aprendre a refe-
renciar correctament els continguts inclosos, o seguir l'esquema de «Creació, integració, cooperació i ex-
pressió (preferentment presentació)» enlloc de la simple còpia des de l'Internet.

2 Espuny  C.;  Gisbert  M.;  Coiduras  J.; El  coordinador  TIC  en  los  centros  educativos:  Funciones  para  la  dinamización  e
incorporación didáctica de las TIC en las actividades de aprendizaje Pixel-bit Revista de Medios y Educación 41,7-8.pàg 7.



Document 6: Accions per a la implantació del Pla TIC i previsió de la mateixa. Eines formatives, informatives, de 
control, seguiment, etc.

Dins aquest document hem volgut introduir aquelles eines i procediments que podrien ajudar el correcte desen-
volupament de les TIC dins el centre, no només de la instal·lació del material de maquinari i programari, sinó
també des del punt de vista social i administratiu. És primordial que el pla TIC siga acceptat i que les eines TIC
passen a formar part de la vida quotidiana dins el aula i les comunicacions entre les persones. Es tractaria de les
accions per a dur a terme una vegada establerts els objectius i la comissió de seguiment de qué tractàvem al do -
cument número 5.

Per això, un punt de partida imprescindible seria una avaluació, on es pugueren conéixer els diferents graus de
coneixement i acceptació de les TIC entre els sectors de la comunitat educativa.

Per a l'alumnat, considerem el més correcte és programar una sessió completa al voltant de les TIC, que es pu -
guera desenvolupar dins d'una hora de tutoria. Aquesta sessió formaria part del Pla d'Acció Tutorial, i podria im-
bricar-se dins les activitats sobre ús responsable de les TIC que formen part del Pla de Convivència.

Objectius de la sessió de tutoria:

- questionari sobre dispositius electrònics que es poseeixen a casa.

- ús habitual que li donen a les TIC.

- programari que fan servir habitualment.

- habilitats per a solucionar problemes amb maquinari i programari

- ús responsable de TIC,

- obtenir informació sobre el grau de llibertat que se'ls dona en casa per tal d'accedir a les TIC. Hi ha control pa-
rental sobre les TIC.

Metodologia:

- Activitats (aportar películes, guions de debat, activitats en grups…)

Eines d'avaluació:

Formulari de dades, que es puga omplir assenyalant «checkboxes». Amb l'eina «queXF» que és un programa 
open source per a crear els formularis en paper a partir d'un XML i recollir les respostes als «checkboxes» cap a 
una base de dades, a partir de l'escaner del full en pdf (el qual es pot fer a qualsevol fotocopiadora) es simplifica 
prou la tasca de recolecció i agregació de les dades del grup.

Els tutors haurien de fer una primera recollida i selecció de dades per tal de agafar dades agregades per cursos.
Es podria preveure un formulari per tal de replegar les dades per part dels tutors (seria una especie de «enques-
ta de societat de la informació» , allotjada a la página de l'IES, però aplicada al grup-classe).



- Document que eix de la avaluació dels qüestionaris

ha de esbrinar les mancances de la comunitat i els individus, donar recomanacions als departaments sobre qui -
nes àrees son les més necessitades d'incidir sobre elles.

Desenvolupaments posteriors (depenents de les avaluacions dels qüestionaris TIC.)

-»Pigmalió TIC»

- Influència en el currículum d'Informàtica del resultat de les enquestes.

- Major incidència en les tutories si escau.

- Orientació a l'alumnat i les famílies sobre els recursos de TIC que serien més convenients de posseir i utilitzar
per al nivell educatiu, i si és possible el cas personalitzat de l'alumne en qüestió.

Per als pares: 

Objectiu:

Aconseguir la integració de les TIC com a mitjà dinàmic de communicació, sent un element comú d'informació i
contacte amb tots els agents del procés així com facilitant la comunicació entre ells.

Engegar mecanismes per tal d'aprofitar la infraestructura tecnológica i afavorir la adquisició per part de pares i
mares dels coneixements necessaris per a un correcte ús de les TIC.

Metodologia:

1. Establir un canal de comunicació entre el centre i els pares que siga cómode, i fluid. Les possibles alter -
natives son el Departament d'Orientació, les reunions de Tutors amb Pares, i els mitjans informàtics com
ara WebFamília o cap altre que tinguera funcionalitats més adients als nostres objectius. ( arran d'aquest
tema, trobem que seria convenient que els tutors dels grups-classe tingueren accés a les comunicacions
que per mitjà de webfamilia es fan entre els professors del seu grup i els pares del alumnes matriculats
en aquest.)

2. Desenvolupaments posteriors

3. Establir una dinàmica pedagògica vers l'educació dels pares dels alumnes, a través de:

4. - accions del Departament d'Orientació, proveir-los d'eines i coneixements sobre les realitats informàti-
ques.

5. - organització d'activitats (xarrades, col·loquis) amb pares, entrant en contacte amb asociacions, ajunta-
ment o policia, els qui es dediquen a impartir cursos sobre aquests temes.

6. Recollir les inquietuds i guiar cap els possibles suports als casos particulars de pares d'alumnes amb pro -
blemes amb aquestes tecnologies (caldria que la comunitat valenciana desenvolupara un recurs, pot ser
no tan ambiciós, peró similar al «pla Previ» per a la convivència).



Vers al professorat:

1. Fer una enquesta d'autoavaluació al professorat per tal d'esbrinar les possibles mancances que hi tingue-
ren lloc. Les conclusions de l'enquesta aprofitaran per promoure les activitats de formació adients, conei-
xement de les TIC i el seu ús correcte i adequat a la normativa vigent desenvolupada. Aquestes activitats
haurien d'anar a completar el Programa de Formació en el Centre.

2. Un focus de possible conflicte seria la utilització d'Aules Virtuals i eines de comunicació amb l'alumne.
En el moment actual, hi ha una inflació de plataformes variades amb objectius i procediments diversos, i
que poden agradar més o menys a diferents caràcters de professors. L'alumne es podria veure sotmés a
una inundació de noms d'usuari, plataformes, contrasenyes, i temps de connexió i desconnexió, la qual
no és gens recomanable. Trobem que una acció fonamental envers la utilització de les TIC per part del
professorat seria una promoció i recerca de consens d'una única plataforma per als alumnes del centre.
La revisió d'aquest consens hauria de tindre una periodicitat molt freqüent, per tal d'afrontar el gran di-
namisme i les moltes variables que sobtadament poden influir sobre el mateix. Trobem que, per qüestió
de viabilitat, s'hauria d'evitar el debat obert en un claustre, i el fòrum més adequat per a la discusió seria
un debat previ dins els departaments i una posada en comú dins la Comissió de Coordinació Pedagògica.

Avaluació
Per tal d'avaluar el grau d'implantació de les TIC entre el professorat, podriem utilitzar una o vàries de les
següents tècniques:

1. - repetició de la enquesta autoevaluativa.

2. - obtenir informació de l'alumne a partir d'enquestes sobre implantació de les TIC al procés d'ensenya-
ment aprenentatge.

3. - monitorització de l'ús de la plataforma de comunicació entre professors i alumnes.

4. - repercusió dels cursos de formació entre el professorat. (suggerim que existeixca una mena de nova
«capacitació en TIC» que prèmie la recerca d'innovació en la utilització de mitjans per part del professo -
rat- quede clar que tenint el compte el context i les particularitats de les assignatures impartides -.

Estratègia:

- Contra la poca possibilitat de tindre magatzemament per internet a Moodle (10Gb x centre, siga del tamany
que siga), es pot plantejar colocar moodle dins una intranet del centre i fer les transmissions de dades amb els
alumnes a través de pendrives connectats a un ordinador o raspberry a disposició de tot l'alumnat, o dispositius
mòbils (moodle mobile) utilitzant una connexió wifi interna, un servidor DNS propi del centre, que resolguera el
nom del moodle d'intranet fora del domini d'Internet.

Per a la promoció de la utilització de la TIC, ja hem anomenat la formació com a acció de promoció. 

Amés, es podrien habilitar altres activitats com ara:

- En dies de projectes, activitats educatives promoure intercanvis d'experiéncies entre docents, «clinics» dels
mestres amb més experiéncia o dinamisme amb l'ús.

- Colaboració, mitjançant per exemple material audiovisual, difonent a través de la intranet les experiències tant
pedagògiques com de simple solució de problemes de maquinari, pareguda a unes «FAQ» visuals.



- involucrar en una comissió de TIC a persones «usuaries avançades», fora del que son estrictament la directiva i
els coordinadors TIC, dins la estratègia d'implantació. Aquest usuaris son, segons la experiència ja evident per a
tots, un dels mitjans més habituals per a la difusió de les TIC al centre, i cal promoure-los i premiar-los d'alguna
manera. (crèdits de formació, hores de manteniment, etc.) Un altre suggeriment per a conselleria seria una figu -
ra semblant al PIE (no necessàriament amb dotació econòmica) que donara crèdits per a concursos- oposicions o
trasllats, la qual cosa podria constituir una gran motivació precisament entre els docents en el grup d'edad on
més interacció amb les TIC existeix.

La resta d'actuacions s'haurien de consensuar a partir del debat sobre els diferents «DAFO». Per exemple s'hauri -
en de programar:

• Accions per a la informació continua a l'AMPA  i participació de la mateixa.

• Accions de formació i concienciació del Gabinet d'Orientació i Coordinació de Convivència.

• Polítiques en les adquisicions de maquinari i viabilitat de les mateixes.



Conclusions

La tasca de Coordinació TIC i de dur a terme el Pla de TIC presenta moltes vessants, de les quals hem donat una
visió que tot i ser extensa, pensem que no és exhaustiva. Segurament han quedat moltes tasques o considera-
cions que no han sigut reflectides a aquest text. 

Esperem haver recollit una mínima guia que ens servisca per a la implantació d'un pla TIC en un futur no molt
llunyà, el qual era l'objectiu de la majoria de integrants d'aquest grup en suscriure el Seminari. La realització
d'aquest Seminari i el seu treball final ens ha proveït de molts coneixements al voltant del tema i ha fet esdevin -
dre senzilla una tasca que no teniem clar per on començar. 

També hem de valorar com a positiva la interacció amb companys de la Coordinació TIC d'altres centres, tant els
de dins del grup com els d'altres grups. Pensem que els encontres entre coordinadors poden servir per a l'inter-
canvi de solucions i experiències. Com hem repetit al llarg del text, tot i que els centres educatius tenen cadascun
les seues peculiaritats, molts dels rebtes als que ens enfrontem son els mateixos.

Ens ha quedat clara també la manca de temps amb les reduccions horàries del Coordinador TiC i Coordinador del
Aula d'Informàtica per a afrontar una gestió de les TIC al centre. Una ullada a les tasques pendents que sorgeixen
del plantejament de la implantació del pla, ens dona una idea de que és utòpica la possibilitat d'implantació sen -
se més col·laboració i dedicació d'hores.

En general, felicitar-vos per la realització del Seminari, les ponències inicials, que han sigut interessants, i pel tre -
ball que heu realitzat. Esperem que les qüestions tècniques que han quedat pendents es resolguen favorable-
ment.
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