
  

Redacció consensuada del Pla

● Coordinador TIC

● Equip Directiu

● Coord. Formació en Centres

● Segons necessitats reals del Centre

Presentació i
 aprovació al

 Claustre

● Remisió al Consell 
Escolar

Introducció al PEC i PGA



  

Febleses Amenaces

Fortaleces Oportunitats

ANÀLISI 

DAFO DECISIONS
ESTRATÈGIQUES

CONSENS:

● Organitza la informació que és relevant per als objectius
● Possibilita el debat
● Dona una idea clara de les accions que s'han de prendre 

per assolir els objectius



  

OBJECTIUS 
DEL PLA TIC

Normativa, Lleis i 
Instruccions

Publicacions
Especialitzades

Experiències



  

RECURS 

PEDAGÒGIC DINS  

L'AULA



  

RECURS PER A 
TASQUES 
AUXILIARS



  

Convivència i la 
TIC



  

Maquinari i programari com a 
patrimoni del centre



  

INESTABILITAT A L'ENTORN DE LES 
TIC



  

Les TIC i la 
Imatge del 
Centre.



  

CONSTITUCIÓ COMISSIÓ

ETAPA DE FORMACIÓ DELS INTEGRANTS

● Normativa LOMQE
● Instruccions de Servei
● Bones Pràctiques TIC
● Experiències i estudis sobre 

implantació de TIC

Discussió Objectius

Creació de massa crítica de 
Docents usuaris de les TIC

● Redacció del Pla

● Accions formatives
● Accions de recolzament
● Basar-se en el personal ja expert



  

Aprovació al Claustre i 
Consell Escolar

Mesures als Plans de 
Convivència o Acció Tutorial

que incloguen accions 
relacionades amb les TIC

IMPLANTACIÓ DINS LA NORMATIVA 
INTERNA DEL CENTRE EDUCATIU 1

● Aprovades en la discusió 
dels objectius.



  

Revisió de les Programacions
Didàctiques

● Criteri d'avaluació :que als treballs els 
continguts d'Internet no foren inclosos 
copiats directament, sense discussió

● Criteri d'avaluació: referenciar correctament 
els continguts inclosos

● Procediment «Creació, integració, 
cooperació i expressió (preferentment 
presentació)» enlloc de la simple còpia 

IMPLANTACIÓ DINS LA NORMATIVA 
INTERNA DEL CENTRE EDUCATIU 2

Debat als Departaments



  

IMPLANTACIÓ EN LA COMUNITAT  
EDUCATIVA  

Recollida d'informació Avaluació

Establiment d'accions operatives



  

-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 parental sobre les TIC?

QÚESTIONARI
 ALUMNAT

ACTIVITAT DINS EL PLA D'ACCIÓ
TUTORIAL

IMPLANTACIÓ EN LA COMUNITAT 
EDUCATIVA



  

INFORMACIÓ SOBRE 
ALUMNAT

● donar recomanacions als departaments 
sobre quines àrees presenten mancances

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

● 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.

IMPLANTACIÓ EN LA COMUNITAT 
EDUCATIVA



  

Accions amb Mares Pares i 
Tutors

Establiment d'un Canal de 
Comunicació fluid i estable

● WebFamília
● Departament d'Orientació
● Reunions de Mares i Pares

Ús responsable d'internet Organització de Xarrades
I Col·loquis



  

Professorat Enquesta d'auto-avaluació TIC

Participació sobre Eines
per a l'ús en l'aula

● Comissió TIC



  

Avaluació de la 
Implantació de TIC Quantitat d'activitats TIC

Millora de competència digital
 de l'alumnat

Repercusió del cursos 
sobre TIC entre el 

Professorat

METODOLOGIA

Professorat



  

Activitats de formació

●  promoure intercanvis 
d'experiéncies entre 
docents,

●  «clinics» dels mestres amb 
més experiéncia o 
dinamisme amb l'ús

Altres activitats per a desenvolupar ● Relació amb l'AMPA
● Formació Gabinet d'Orientació 
● Formació Coordinació de 

Convivència



  

Gràcies per l'atenció
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