
 

Proposta de pla de formació per als centres d’educació         
especial 
El nostre dia a dia com a coordinadors TIC ens ha fet vore la diversitat de nivells en quant a                    
competències TIC que presenta tot el professorat del nostres centres. És per això, que ens               
hem plantejat elaborar, tot basant-nos en la normativa vigent i en la nostra experiència, una               
proposta de pla de formació que comprenga la formació del professorat d’educació especial             
en diversos nivells de competència, de manera que s’adapte a les necessitats i la situació               
particular de cada centre. 

1. Marc Normatiu 
 
La Llei Orgànica d’Educació (LO 2/2006 de 3 de maig), modificada per la Llei Orgànica               
per a la Millora de la Qualitat Educativa (LO 8/2013, de 9 de desembre) fa referència a la                  
formació permanent del professorat en tot allò referent, entre altres coses a les TIC: 
 

Art 102. Formació permanent 
3. Les administracions educatives han de promoure la utilització de les tecnologies            
de la informació i la comunicació i la formació en llengües estrangeres de tot el               
professorat, independentment de la seva especialitat, establint programes        
específics de formació en aquest àmbit. Igualment, els correspon fomentar          
programes de recerca i innovació. 

 
 
El Decret 39/1998 de 31 de març del Govern Valencià d'ordenació de l'educació per a               
l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials, estableix, en termes de           
formació del professorat que: 
 

Article 10.1. L'administració educativa procurarà una atenció prioritària al conjunt          
de factors que afavoreixen la qualitat i millora de l'ensenyament de l'alumnat            
amb n.e.e. A aquest efecte, adoptarà les mesures oportunes per a la qualificació i              
formació del professorat, l'elaboració de projectes curriculars i de la programació           
docent, la dotació de mitjans personals i materials, i la promoció de la innovació i               
investigació educativa. 
 
10.2. La conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en els plans de formació que              
establisca, inclourà entre les seues prioritats: l'actualització i formació del          
professorat i dels professionals que intervenen en l'atenció educativa als alumnes           
amb n.e.e. Així mateix, promourà la formació del professorat en el coneixement i             
la utilització de sistemes alternatius o augmentatius de comunicació i de la            
llengua de signes. 

 
 



 

a la resolució d’1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de                 
Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i              
funcionament dels centres d’Educació Especial per al curs 2016-2017, es referència           
també a la coordinació TIC, establint les seues funcions: 
 

13. Funcions de coordinació: tecnologies de la informació i la comunicació (TIC),            
formació, convivència i igualtat. 
 
13.4. Funcions del coordinador TIC: 
La persona responsable de la coordinació de les tecnologies de la informació i la               

comunicació (TIC) exercirà les funcions següents: 
a) Coordinar i optimitzar l’ús de les TIC al centre, dinamitzant la seva integració              
curricular. 
b) Actuar com a interlocutor amb el Servei de Suport i Assistència Informàtica (SAI). 

 
A la moció 12/IX sobre el foment de l’ús del programari lliure en l’administració              
autonòmica, aprovada en sessió plenària el 26 de maig de 2016, s’insta al Consell a               
establir polítiques que fomenten l’ús del programari lliure en l’administració          
autonòmica: 
 

1. Definir polítiques i establir planificacions que fomentin l'ús del programari lliure en             
l'administració autonòmica, sent aquesta una les línies d'acció del Pla estratègic en            
tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat. 

 
Com a resum de tota la normativa anterior, podem establir que: 
 

● És responsabilitat de les administracions educatives la promoció de les TIC i            
l’establiment de programes específics de formació en aquest àmbit. 

● A més, la normativa mostra una especial sensibilitat cap a l’educació especial, i             
pretén potenciar els factors que afavoreixen la qualitat i millora de           
l’ensenyament de l’alumnat amb n.e.e., entre els que es troba la formació del             
professorat. 

● A banda de prioritzar l’actualització i formació del professorat en l’atenció educativa            
amb alumnes amb necessitats educatives especials, també es posa èmfasi en la            
utilització de sistemes alternatius o augmentatius de comunicació i de la           
llengua de signes. 

● Finalment, la normativa també destaca el foment de l’ús de programari lliure front             
al privatiu, cosa a tenir en compte a l’hora d’escollir diferents solucions TIC què              
incloure als plans formatius. 

 
  



 

2. El professorat d’Educació Especial 
 
El professorat dels nostres centres presenta una diversitat molt gran en quant a             
coneixements TIC. Per arribar a aquesta conclusió, vam passar, a l’inici de curs una              
enquesta sobre necessitats TIC dels nostres centes . Després d’haver-la llegit i analitzat les             1

diferents respostes, es desprenen les següents qüestions d’interès: 
 

● Hi ha un desconeixement per part dels professionals tant de les diferents            
ferramentes i aplicacions disponibles per a treballar a l'aula. Per una banda, des de              
LliureX s'ofereixen una sèrie de ferramentes i complements que resulten          
desconeguts per a una mostra bastant representativa de les persones que participen            
al projecte. Per altra banda, l'ús d'aplicacions mitjançant les tauletes no està ni molt              
menys generalitzat a les escoles i ens trobem amb molts professionals que            
desconeixen o no han tingut l'oportunitat de treballar amb aquests tipus de formats a              
les aules. 

 
● Existeix una necessitat específica de realitzar una oferta formativa adequada i           

adaptada a la realitat dels centres específics, tant en aquells aspectes que es             
refereixen a l'ús de la PDI com de les tauletes. La formació que s'ofereix sobre TIC                
als CEFIREs, deixa de banda les particularitats de l'alumnat amb necessitats           
específiques. (TGD, TDA, discapacitats motrius...) 

 
● Ens trobem que no existeix un criteri consensuat sobre les aplicacions o ferramentes             

que es poden utilitzar des de les escoles i cadascú adapta o inclou de la millor                
manera possible amb diferents iniciatives personals o ocurrències per tal de suplir            
les carències que es deriven d'una adequada formació respecte l'us de les TIC. 

 
Així doncs, als nostres centres tenim des de companys amb coneixements molt bàsics             
d’informàtica, i que no han treballat mai amb un ordinador, fins a professorat pràcticament              
natiu digital, que incorpora les TIC a l’aula com una eina més amb què treballar. 
 
Per aquest motiu, pensem que cal distingir diferents nivells a l’hora d’abordar un pla de               
formació TIC, amb diferents competències digitals en funció del nivell inicial que presenten, i              
de forma que permeta anar assolint més i més competències digitals. 
 
 
  

1 Aquesta enquesta inicial s’emmarca dins el Projecte d’Innovació Educativa “Desenvolupament d’un 
nou model TIC per als centres d’Educació Especial”, al qual participen els nostres centres.  



 

3. Proposta inicial de pla deformació 
 
Després d’analitzar tant la normativa actual com les necessitats i característiques dels            
nostres companys, podem fer una primera proposta de pla de formació, on establiríem tres              
nivells de competència digital: 
 

● Nivell d’usuari bàsic (nivell d’usuari): Dirigida a professionals amb nuls o baixos            
coneixements en informàtica, i oferirà una formació d’usuari centrada en l’ús de            
l’ordinador i les aplicacions més comunes (entorn, processador de text, full de càlcul,             
maneig bàsic de la PDI,navegació web). 

 
● Nivell d’usuari intermedi (les TIC a l’aula): Per a profesionals amb coneixements            

d’usuari, i que porten les TIC a l’aula, per tal de fer ús de les TIC a l’hora de treballar                    
les diferents àrees del currículum. La formació que s’oferirà consistirà en l’ús            
d’Internet i els seus recursos per aplicar a l’aula (entorns virtuals d’aprenentatge,            
blogs, wikis, xarxes socials), així com una visió més àmplia en les diferents             
aplicacions per treballar el currículum, i una introducció als SAAC. També s’inclourà            
la formació corresponent a conéixer el model de centre d’educació especial i les             
seues aplicacions (connexions tauleta-ordinador, etc). 

 
● Nivell d’usuari especialitzat: Per a profesionals que ja controlen els nivells           

anteriors i volen aprofundir en temes més concrets relacionats amb la seua            
especialitat o carreg. Com per exemple: 

○ Nivell d’usuari especialitzat en SAAC: Per a professorat amb un nivell           
intermedi, s’aprofundirà en el coneixement dels sistemes de comunicació         
augmentativa i alternativa. 

○ Nivell d’usuari especialitzat en coordinació TIC : Per a professorat amb           
un nivell intermedi i que haja de realitzar funcions de coordinació TIC:            
Coordinació i optimització de les TIC al centre, dinamització, interlocució amb           
el SAI, i coneixements avançats sobre el model d’aula i centre Lliurex. 

 
Cal remarcar que al llarg del document hem estat utilitzat el terme “professionals”, en lloc de                
docents, perquè als centres de EE a banda de mestres i especialistes hi ha els educadors i                 
fisioterapèutes que també formen part del centre i també estan implicats tant a les tasques               
administratives com al treball d’aula. 
 
  



 

4. Articulació de pla de formació 
Com hem vist al punt anterior, a un mateix centre ens podem trobar diferents nivells de                
coneixement de les TIC, aleshores, cóm podem donar una resposta adequada a cada             
situació i cobrir les necessitats del professorat? 
Atenent a que és responsabilitat de les administracions educatives la promoció de les TIC i               
l’establiment de programes específics de formació en aquest àmbit. Cosiderem que tant el             
nivell d’usuari bàsic com el nivell d’usuari intermedi deurien de ser un requisit per poder               
treballar a un centre d’educació especial(també es pot aplicar als ordinaris), i a més la               
formació corresponent deuria vindre donada per part de Conselleria a banda de la formació              
inclosa als programes de formació en centres. Estaria bé que aquesta formació es donara a               
l’inici de curs a tots els professionals del centre. 
 
Cóm organitzar la formació segons els interessos i necessitats de cada centre? 
 
 Proposem partir la formació en tres fases: 
 

● Fase 1: Per a centres on predomina un grup de professionals amb nuls o baixos               
coneixements en informàtica i a més desconeixen el SO Lliurex. En aquest cas,             
considerem que la formació la deuria donar una persona externa al centre, bé siga              
personal qualificat del departament Lliurex o un cordinador/a TIC experimentat          
d’altre centre. Considerem requisit indispensable que tots els professionals del          
centre reben aquesta formació pel bon funcionament del centre.  

 
A partir que el centre queda format en nivell d’usuari bàsic, el coordinador/a TIC i/o membre                
de l’equip directiu queden com a referent per donar aquesta formació al personal nouvingut. 
 

● Fase 2: Per a centres on els seus professionals tenen assolit el nivell d’usuari bàsic.               
Igual que a la fase 1, la formació la deuria donar una persona experta en SO Lliurex i                  
els requisits serien els mateixos. Previ a aquesta formació, seria interessant que els             
professionals nouvinguts reberen la formació bàsica per part del coordinador/a TIC           
del centre i així tots es poden beneficiar de la formació d’usuari intermedi. 

 
Seria adequat que cada vegada que s’actualitze i es donen canvis importants al SO Lliurex               
els centres reberen la formació corresponent. 
 

● Fase 3: En aquest cas es donaria una formació específica que done resposta a              
necessitats personals i/o d’un grup de professionals. En aquesta fase entrarien els            
cursos oferits pel CEFIRE o els demandats pels centres al pla de formació. (Usuari              
avançat en SAAC, usuari avançat en coord. TIC, Usuari avançat en notebook, Usuari             
avançaten TEACH….). 

 
 
  



 

5. Objectius i continguts que es contemplarien en cada nivell 
 
En la següent taula establim els diferents objectius i continguts per a cadascun dels nivells               
establerts: 
 
 

Nivell d’usuari bàsic 

Competència general 
Conéixer l’entorn de treball als centres educatius, així com les principals eines de treball i 
recursos de l’aula. 

Objectius Continguts 

● Conéixer el Sistema Operatiu 
LliureX i el seu entorn. 

 
● Treballar amb fitxers i carpetes en 

LliureX, per tal d’organitzar la 
informació en la carpeta personal de 
l’usuari. 

 
● Conéixer el model d’aula LliureX 

des del punt de vista de l’usuari: 
usuaris en xarxa, carpetes d’usuari 
al servidor, carpetes compartides. 

 
● Realitzar tasques senzilles de 

configuració i administració del 
sistema 

 
● Treballar amb les principals eines 

de LliureX per a la tasca docent: 
Navegador web, eines ofimàtiques, 
multimèdia i utilització de recursos. 

 
● Cońéixer els portal Moodle a nivell 

d’usuari, per a la realització de la 
pròpia formació. 

 
● Conéixer el portal educatiu 

Meste@Casa, com un lloc on on 
trobar i compartir recursos. 

● Gnu/Linux i el moviment de 
programari lliure. Avantatges i 
inconvenients amb altres sistemes. 

 
● Característiques i principis bàsics 

d'un sistema operatiu Gnu/linux. 
 

● Coneixement del sistema operatiu 
LliureX i el seu entorn. 

○ Funcionament de l’escriptori. 
○ Sistema de fitxers de 

LliureX. Maneig de carpetes 
d'usuari. 

○ Seguretat en Lliurex. 
L'usuari administrador. 

○ Administració bàsica del 
sistema: afegir impressores; 
ajustar grandària del 
monitor; canviar icones, 
temes, fons d'escriptori i 
grandària de les fonts; 
configurar la xarxa; selecció 
de programes per defecte, 
etc. 

 
● Coneixement de les principals eines 

de LLiureX per a la tasca docent: 
○ Gestor d'arxius. 
○ Navegador web. 
○ Suite ofimàtica. 
○ Reproductor de Vídeo. 
○ Reproductor d'Àudio. 
○ Editor de vídeo. 
○ Editor d'àudio. 



 

○ Editor d'imatges. 
○ Convertidors d'àudio i vídeo. 
○ Compressor multiformato. 
○ Lector de PDF. 

 
● Conexió amb perifèrics: projector, 

pissarra digital, etc. 
 

● Coneixement del model d’aula 
Lliurex i el seu funcionament: 
usuaris en xarxa, carpetes d’usuari 
al servidor, carpetes compartides, 
control de l’aula mitjançant epoptes. 

 
● El portal Moodle. Accés a cursos, 

tipus d’activitats i recursos 
disponibles. 

 
● El portal Mestre a Casa. Accés al 

sistema,recursos educatius,wWebs 
de centre, webs Personals, 
comunitats, documentació. 
 

 
 
  



 

 

Nivell d’usuari intermedi 

Competències generals: 
Utilitzar les TIC a l’aula per treballar les diferents àrees del currículum, així com la recerca 
i creació de recursos i materials, la seua publicació en la xarxa.  

Objectius Continguts 

● Descarregar imatges de LliureX i 
creació de memòries d’arrencada 
per al seu ús o instal·lació. 

 
● Instal·lar LliureX junt amb altres 

sistemes operatius 
 

● Crear recursos propis amb les eines 
de LliureX o la web (Teach, 
notebook) 

 
● Accedir a diferents plataformes 

educatives on trobar recursos i 
activitats per a l’ús en l’aula 

 
● Conéixer les principals eines per 

treballar la comunicació alternativa i 
augmentativa. 

 
● Treballar amb la tauleta, l’ordinador i 

el projector de forma conjunta. 
 
 
 

● Descàrrega de la imatge de Lliurex, 
quin seleccionar i creació de 
memòries d'arrancada. Instal·lador 
propi, unetbootin, yumi, etc. 

 
● Instal·lació del LliureX junt amb 

altres sistemes operatius. Eines per 
a fer particions. 

 
● Usuari administrador. Carpetes més 

importants del sistema i 
coneixement dels comandos bàsics 
de la terminal. 

 
● Instal·lació de programes a través 

de la terminal, synaptic, gdebi i la 
LliureX Store. 

 
● Actualització del sistema, còpies de 

seguretat i restauració. 
 

● Creació de recursos amb les eines 
de LliureX o la web. 

 
● Coneixement del portal educatiu 

mestre a casa i d’altres portals 
educatius. 

 
 
 

 
 
 
  



 

 

Nivell d’usuari avançat en SAAC 

Competència general: 
Conéixer els sistemes de comunicació alternativa i augmentativa, tot adaptant-los a les 
característiques dels alumnes i creant recursos per a la seua comunicació. 

Objectius Continguts 

● Conèixer els Sistemes Alternatius / 
Aumentatius de Comunicació més 
utilitzats en l'actualitat. 

 
● Identificar les diferents tècniques de 

comunicació Alternativa i 
Augmentativa. 

 
● Conéixer les característiques de les 

ajudes tècniques existents. 
 

● Conéixer els principis d'aplicació 
dels SAAC en els àmbits més 
habituals. 

 
● Determinar el Sistema Alternatiu / 

augmentatiu de comunicació més 
apropiat per a cada usuari. 

 
● Dissenyar i elaborar taulers de 

comunicació en els diferents tipus 
de suports, que s'adaptin a les 
necessitats dels usuaris. 

● La Comunicació. 
○ Classificació. 
○ Usuaris. 
○ Prerequisits. 
○ Tipus de símbols. 
○ Elecció del vocabulari bàsic. 

● Els Sistemes Augmentatius i 
Alternatius de Comunicació. 

○ ARASAAC. 
○ Augmentativa 
○  S.P.C. 
○ Bliss. 
○ Minspeak. 
○ PECS. 
○ sóc visual 
○ Altres sistemes: Rebus, 

Premack. 
● El suport i el processament del 

llenguatge. 
○ Suports o ajudes bàsiques. 
○ Ajudes de baixa tecnologia. 
○ Ajudes d'alta tecnologia. 
○ Dispositius mòbils. 

● Programari per a la Comunicació 
Augmentativa i Alternativa. 

○ Basats en pictogrames, en 
l'escriptura o tots dos. La 
veu. El escombrat. 

○ Programes específics: 
Araboard. Araword, TICO, 
Plaphons, In-TIC, Jo 
comunico. 

● L'accés als dispositius. 
○ Les opcions d'accessibilitat 

dels Sistemes Informàtics. 
○ Els suports físics no 

informàtics. 
○ Els perifèrics especials. 
○ Els programes d'autoajuda. 

 
 



 

Nivell d’usuari avançat - Coordinació TIC 

Competència general: 
Coordinar les accions en tot allò referent a TIC que afectenal centre, tot coneixent la seua 
infrastructura i els mitjans de dinamització i interlocució implicats. 

Objectius Continguts 

● Coordinar i optimitzar les TIC al      
Centre. 

 
● Dinamitzar les TIC i la seua      

formació. 
 

● Conéixer els mitjans d’interlocució    
amb el SAI. 

 
● Tindre una àmplia visió sobre el      

model de centre LliureX i saber      
resoldre incidències senzilles. 

● Estratègies d’assessorament i ajuda 
TIC. 

○ ferramentes disponibles 
○ novetats i actualitzacions 
○ projectes d’innovació i bones 

pràctiques 
 

● Dinamització TIC: 
○ en l’aula 
○ en la gestió docent 
○ informació i comunicació 

 
● Actuació TIC al centre: 

○ inventari 
○ gestió d’incidències al Sai 

 


