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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ

El present treball no pretén ser un pla TIC de centre complet. De fet, hi ha molt poca literatura disponible sobre el

tema, el que fa pensar que el disseny d’un pla TIC és una assignatura pendent en molts centres docents del PV i no diguem la

seua implantació. Per això tractarem de fer un document que puga ser d’ajuda per confegir els diversos plans TIC de cada

centre. Un document que siga un punt de partida i que oriente el disseny i que faça entendre el paper de les TIC en les TAC i

les TOC. Que situe al professorat per que prenga decisions útils que faciliten l’aprenentatge de l’alumnat i altres docents i la

gestió del centre.

Per això aquest treball es podria considerar com a una proposta d’actuació en qualsevol centre educatiu on les TIC encara no

estan totalment integrades. Per això, hem tingut en compte tots els elements que conformen la comunitat escolar així com els

objectius que volem aconseguir i les possibles estratègies metodològiques i de gestió que cal posar en pràctica al centre amb

la finalitat d’eliminar les carències detectades i aconseguir eixos objectius.

En definitiva, es tractaria de materialitzar un apropament entre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i el món

educatiu i facilitar l’aprenentatge en la era digital, adaptant els continguts i aplicacions per transformar el model educatiu

tradicional.

Després d’una formació i posterior reflexió en el camp de les TIC, hem considerat centrar-nos en l’elaboració d’un pla TIC de

centre degut a la necessitat de confeccionar un document o projecte que arreplegue un pla de treball amb algunes pautes i

actuacions que caldria seguir per tal d’impulsar i integrar adequadament les TIC en el procés d’ensenyament- aprenentatge.

Suposem que aquesta integració de les TIC no suposa única i exclusivament la introducció de ferramentes innovadores a

l’aula, sinó que la seua integració va acompanyada d’una amalgama d’accions que comporten una sèrie de canvis a nivell

pedagògic, formatiu, organitzatiu i de gestió per a poder desenvolupar el potencial educatiu i obtindre el màxim rendiment de

les TIC en les institucions educatives.
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La introducció massiva de les TIC en les aules, no només han de comptar amb els equips necessaris sinó d’unes exigències de

gestió,  planificació  i  formació  sent  imprescindible  partir  d’un  pla  estratègic  que  ajude  a  tota  la  comunitat  educativa  a

aconseguir els objectius proposats.

En el nostre cas, aquest treball pot servir de punt de partida per al disseny, planificació i implementació d’altres plans TIC,

adaptant-lo a les característiques de cada centre.

2. ANTECEDENTS I MARC TEÒRIC/LEGISLATIU

En aquesta part volem contextualitzar el Pla TIC de centre fent un poc memòria dels antecedents d’implantació de les TIC als

centres docents al nostre país i a l’estat espanyol així com citar el marc legal més significatiu que dona suport a aquestes

implantació.

MARC EUROPEU

La Comissió Europea per garantir l'eficàcia dels sistemes educatius en Europa i la competitivitat de l'economia ha apostat en

l'ús de les TIC en l'educació. Per això s'estan fent esforços en la seua integració. S'han dedicat molts esforços en els últims deu

anys per la integració de les TIC en formació i educació però el progrés no ha estat al mateix nivell, ha hagut molta diferència

entre països i inclús dins de cada país.

Des de principis del s. XXI apareixen iniciatives per millorar la qualitat de l'aprenentatge mitjançant la tecnologia i internet,

per exemple, el Consell d'Europa va preparar el “Pla d'Acció Global eEuropa” i “i2010”, després de fer una important reunió

en Lisboa l'any 2000. La finalitat era que tots els ciutadans, centres educatius, empreses i administracions tingueren accés a

les TIC i convertir la UE en 2010 en una economia basada en el coneixement, més competitiva i dinàmica del món. Per a tal fi
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es fica en marxa en l'any 2000 “e-Learning” per l'ús de les noves tecnologies multimèdia i internet per a la millora la qualitat

de l'aprenentatge.

Un dels més importants projectes, és el portat a cap per la UNESCO al 2008 “Estàndards UNESCO de competència en TIC per

docents (ECD-TIC)” on es plantegen directrius per planejar programes de formació del professorat i la selecció de cursos que

permetran preparar-los pel seu important paper de capacitar tecnològicament els estudiants.

L’any 2016, l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació elabora un important document sobre l’ús de les TIC a

Espanya i Europa “Indicadores del uso de las TIC en España y en Europa” on fa un anàlisi estadístic de les TIC tant a casa com

als centres educatius.

MARC ESTATAL I AUTONÒMIC

En Espanya, les administracions educatives s'han ficat mans a l'obra amb programes i projectes per a l'ús i incorporació de les

TIC en els  centres educatius però sense molt  d'èxit.  Encontrem que ja fa més de trenta anys  que tant el  MEC com les

comunitats autònomes dissenyen i apliquen projectes i programes experimentals per introduir les TIC a l'aula.

Al 1985 el MEC desenvolupa dos programes:

Atenea: per  integrar  equips  informàtics  en  les  diferents  àrees  i  assignatures  del  currículum,  centrant-se  en  incorporar

gradualment equips i programes informàtics en els centres.

Mercurio: per incorporar mitjans audiovisuals al context educatiu.

Les comunitats autònomes també aporten programes per incorporar els ordinadors com instrument pedagògic per exemple a

la Comunitat Valenciana “Programa Informàtica a l'Ensenyament” al 1985.
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Al 1987, el MEC impulsà el “Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación” (PNTIC) per unificar

línies d'acció dels programes Atenea i Mercurio i assessorar i coordinar la participació del MEC a nivell nacional i internacional

en tot allò relacionat amb les TIC a Primària i Secundària.

L'any 2002, el Govern espanyol adoptà un conjunt d'accions per utilitzar les TIC al sistema educatiu. “ Internet en la escuela”

(IeE) com a reacció a les línies marcades pel pla de la Comissió Europea e-Learning.

Dos anys després es fa un major esforç per complir els objectius del Procés de Lisboa i es crea el “Plan Avanza” un eix del

“Programa Ingenio 2010” l'objectiu del qual és acostar-se al 3% d'inversió en Investigació i Desenvolupament.

El  Plan  Avanza  1 ocupa  el  període  2005-2009  intenta  incorporar  les  TIC  en  el  procés  educatiu  i  de  formació  creant

infraestructures d'accés a internet de banda ampla i xarxes d'àrea local i també la dotació d'equips informàtics als centres

educatius.

El MEC amb el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i l'entitat pública empresarial Red.es elaboren el pla “ Internet en el

Aula” (IeA) per incrementar l'ús de les TIC per part de tota la comunitat educativa.

A  més  les  comunitats  autònomes  també  van  fent  programes  com  el  “Programa  de  Tecnologies  de  la  Informació  i  la

Comunicació” a la Comunitat Valenciana.

Un punt clau d'incorporació de les TIC al sistema educatiu és la “Ley Orgánica de Educación” (LOE) en 2006. Per primera volta

es fa menció a les TIC. En consonància amb la UE estableix unes Competències Bàsiques a assolir a final de l'ESO. Una d'elles

“tratamiento de la información y competencia digital”

Després es va aprovar en 2009 el “Plan Avanza 2” vist l'èxit del primer, pel període 2011-2015.

En aquest pla es presenten cinc eixos d'actuació: desenvolupament del sector TIC, capacitació TIC, serveis públics digitals,

infraestructura i confiança i seguretat.
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A la  Comunitat  Valenciana,  l'administració  autonòmica  fa  patent  la  importància  de  les  TIC  a  l'educació  amb  el  Decret

111/2007 de 20 de juliol on s’estableix el currículum de Primària i hi especifica com un dels principis generals (art.2) i també

com objectiu d'etapa (art.4) la importància de la integració de les TIC en el procés d'ensenyança-aprenentatge.

També el Decret 112/2007, de 20 de juliol, estableix el currículum de Secundària i també ho remarca a l'article 2 i 4.

En 2009, per complir els objectius marcats a la LOE, el MEC promou “El Programa Escuela 2.0” amb la finalitat de transformar

les aules tradicionals en aules digitals del segle XXI. Contempla un portàtil per alumne en tercer cicle de Primària i Primer cicle

de la ESO. La Comunitat de Madrid i La Comunitat Valenciana van decidir quedar fora del pla.

El  2013  a  la  “Ley  Orgánica  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa”  (LOMCE)  fa  especial  menció  a  les  TIC  per  a  la

transformació del sistema educatiu. Es treballaran en totes les àrees i matèries de Primària i Secundària.

Els principals plans que es desenvolupen en la actualitat a la Comunitat Valenciana són:

Centre Educatiu Intel·ligent (CEI)  per  integrar  les  TIC  en tots els  espais  dels  centres.  Dota les aules  d'un ordinador pel

professor, PDI, projector i accés a internet. (RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2010)

Pla Més – Tic amb el que es vol generalitzar l'ús d'infraestructures tecnològiques innovadores als centres educatius. PDI, aules

informàtiques mòbils, equips multimèdia... i reposar tot el material que es queda obsolet.

Pla Integra – Tic amb el que es vol facilitar l'accés a tot l'alumnat amb minusvalidesa física o psíquica a les TIC. També facilita

material i programes informàtics per l'atenció hospitalària o domiciliària de l'alumnat i també per les aules del Programa

d'Acollida al Sistema Educatiu (PASE)

LLIUREX,  és  un  software  lliure  i  específic  pels  centres  educatius  valencians.  Porta  un  sistema operatiu  i  un  conjunt  de

programes per facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Mestre a casa, és un plataforma tecnològica o portal educatiu per professors, alumnes i famílies.

ITACA, és un programa que permet portar tota la gestió administrativa i acadèmica del sistema educatiu valencià.
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També es va fer un programa experimental el curs 2013-2014 per fomentar l'ús de llibres de text en dispositius electrònics,

tauletes tàctils, dirigit als alumnes de cinquè.

El curs 2014-2015 es va implantar també a sisè. (RESOLUCIÓ, de 10 de juny de 2013)

Mitjançant el Servei de Formació al Professorat s'ofereixen cursos, seminaris, grups de treball... també hi ha a disposició de

tots  els  centres  una  normativa  d'instruccions  de  servici  pel  bon  funcionament  dels  centres  i  un  Suport  i  Assistència

Informàtica (SAI) que inclou software, allotjament web, comunicacions i peticions de material informàtic.

Posem a continuació alguna documentació de referència i el seu enllaç on es pot consultar el document complet:

Indicadors de l’ús de les TIC – Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF):

http://blog.educalab.es/intef/wpcontent/uploads/sites/4/2016/11/2016_112Indicadores_TIC_2016_INTEF.pdf

Plan TIC de centro: una propuesta didàctica de Manuel Wic Rosa:

http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/6969/1/Wic%20Rosa,%20Manuel_Plan%20TIC%20de%20centro_una%20propuesta

%20práctica.pdf
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3. PRINCIPIS ORIENTADORS D’UN (BON) DISSENY DEL PLA TIC – TAC – TOC

Com ja hem esmentat en la introducció, el caràcter del present document no pretén ser un pla TIC de centre complet sinó 

establir uns criteris i elements de reflexió que faciliten la elaboració d’eixe pla per a cada centre.  Per això proposem uns 

principis fruit de la reflexió del grup (poden haver-hi més) que ens semblen rellevants i facilitadors en la tasca de fer un pla 

TIC complet independentment del nivell educatiu o centre a què s’adrece.

1. Pensar en el destinatari de cada acció abans de decidir què fer. Per exemple, si volem comunicar-nos amb els pares

de l’alumnat cal saber primer si els pares i mares tenen accés freqüent al correu electrònic abans d’establir aquest

sistema com a sistema de comunicació base. Pot ser caldria estudiar la interacció ITACA-Mòbil primer si volem que

tinga èxit perquè és realment el sistema en què treballen els destinataris.  O bé dirigir els màxims esforços a adaptar el

Moodle o el PVA del centre al mòbil atés que és el mitja al que el nostre alumnat té accés universal, etc.

2. L’acció a adoptar millora, empitjora o no aporta res significatiu respecte a la situació actual quant a l’objectiu a

aconseguir? Exemple: Implantar un sistema rígid de confecció de webs, que costen d’editar, de mantindre, de carregar

i a més no tenen un disseny impecable només pot conduir a que no s’adopte aquest sistema o  que les webs estiguen

inactives (mortes). O bé, és adequat i sensat proveir tot l’alumnat amb tablets? Dependrà de quin percentatge del

professorat faça servir el recurs i sobre tot quin material hi ha disponible per al recurs. Unes tablets, PDIs, etc. sense

contingut significatiu pot ser una bonica forma de tirar els diners.

3. Tota acció ha de ser INTEGRAL no oblidant MAI l’objectiu que pretén aconseguir.  Això vol dir dissenyar-la des de la

diagnosi fins la implantació i avaluació. Exemple: fer formació en Moodle NO vol dir fer un curset als docents sinó

aconseguir  que n’aprenguen i  l’utilitzen amb l’alumnat.  Cal  aprendre fent.  Per  això s’haurà  d’establir  un itinerari

d’aprenentatge que incloga des de la formació externa, ACOMPANYAMENT per PARS dins l’aula o en seminaris, POSAR

EN PRÀCTICA dins la classe allò que s’ha aprés (que l’alumnat puga seguir part/tota l’assignatura per PVE), AVALUAR
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l'acció  per  millorar,  COMPARTIR  amb  la  COMUNITAT  la  experiència  i  els  materials  generats.  COOPERAR  per  fer

formació a altres centres/companys que vulguen aprendre.

4. El  document  ha  de  ser  BREU  amb  informació  comprensible, rellevant i  assolible  (per  tots  els  membres  de  la

comunitat escolar). Segons l’experiència dels autors, documents excessivament extensos són inassolibles. Cap docent

consultarà un document de més de 50 pàgines si el que vol és entendre ràpidament què volem aconseguir (objectiu)

per més documentació legal i bibliogràfica en què estiga fonamentat i cite. El llenguatge ha de ser clar i adaptat a la

realitat del propi centre.

5. Ha de ser PARTICIPAT pels docents però també per la resta de comunitat escolar. Cada membre de la comunitat ha de

dir  la  seua  sobre  quines  són  les  seues  necessitats  o  com s’implicaria.  Per  això  el  punt  anterior  és  encara  més

important:  qualsevol  membre de la comunitat escolar ha d’entendre la proposta de forma senzilla per poder fer

propostes i millorar-la.

6. Ha d’ajustar-se a la REALITAT de CADA CENTRE fent primer una DIAGNOSI. No té sentit ‘copiar-enganxar’ un pla TIC

d’un altre centre (o un pla TIC ‘tipus’ generat per Conselleria) sense saber quines són les necessitats reals, el nivell de

coneixement i formació de les TIC de l’alumnat, professorat i pares, el nivell d’accés a internet del nostre centre, el

maquinari disponible....  una bona idea és fer primer una diagnosi per conèixer aquesta realitat i alhora implicar els

membres de la comunitat escolar des del primer moment. Més endavant proposem un esquema possible per fer-la.

7. amb un PLA D’ACCIÓ ASSOLIBLE en un temps raonable (menys d’un curs) per continuar amb nous objectius. Un pla

massa ambiciós o amb objectius massa difusos no serà aplicable en la pràctica conduint a la frustració. Per contra és

preferible determinar POCS OBJECTIUS i traçar un full de ruta per aconseguir-los. Això no exclou deixar altres objectius

per a cursos següents o temporalitzar un objectiu en diversos cursos. Més endavant teniu una graella per situar un

possible full de ruta.

8. Cada acció que es propose al pla ha de tindre una persona responsable  de la seua implantació seguiment i avaluació.

Si no hi ha persona responsable, no hi haurà execució o aquesta serà dolenta o incompleta.
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◦ 1 acció ↔ 1 persona responsable

◦ no cal tindre totes les persones del claustre compromeses per començar les accions. Amb una sola persona es pot

començar a implantar les accions decidides.

◦ això no vol  dir  que la  coordinadora  TIC  s’encarregue  de  tot.  Com el  seu nom indica,  la  coordinadora  ha  de

coordinar i orientar a la resta de professorat implicat. Però ha de ser el professorat qui s’implique. Recordem: 1

acció → 1 persona responsable.

◦ La coordinadora TIC ha de contemplar una panoràmica general i ser capaç d’engrescar altres col·legues o alumnes

en la execució d’accions del Pla TIC

9. Ha d’abordar-se des de la perspectiva TAC – TOC. Encara que redundant perquè apareix al títol, el pla no es pot

abordar sols des de la perspectiva TIC. Ha d’estar orientat a allò que volem: que els alumnes (i professorat) aprenguen

i es comuniquen (TAC: tecnologies de l’Aprenentatge i  la Comunicació) i  també a facilitar la gestió del centre i  la

acadèmica (TOC: Tecnologies de l’Organització i la Gestió). Les TIC han de ser el suport i pre-requisit per assolir els

altres objectius emmarcats en les TOC i  sobre tot els  TAC. Aquests aspectes han segut tinguts en compte en les

propostes que venen a continuació.
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4. QUADRE RESUM D’OBJECTIUS I ACCIONS SEGONS ELS ÀMBITS DE LA COMUNITAT ESCOLAR

El present quadre resumeix les reflexions del grup de treball. Fa una identificació dels diversos àmbits als que va dirigit el pla TIC (Professorat, Alumnat,

Centre i Famílies) establint els objectius a aconseguir des de la perspectiva TAC –TOC. A continuació les accions a emprendre per aconseguir-los. Com ja

hem esmentat abans, el quadre no pretén ser exhaustiu i admet esmena i ampliació, però si que pot donar una primera idea per a que un centre 

comence a elaborar el seu pla.

Professorat Alumnat Gestió/Centre Famílies/Comunitat

Objectius
(què volem 
aconseguir)

Coneixement i domini de les TIC
– programari:

per a l’aprenentatge de continguts
per a la gestió d’aula
per a la comunicació

– maquinari:
ordinadors
tauletes
PDIs
xarxes

Aprenentatge de les TIC com a ferramenta per
‘anar pel món’
– com eina instrumental per comunicar-se
– per buscar  informació
– per processar informació

Comunicació amb la resta de la comunitat 
educativa o del seu camp d'interès

Aprenentatge de continguts del currículum

Ús responsable de les TIC

FACILITAR la feina en:

Gestionar alumnat
Gestionar professorat
Comunicació Famílies
– correu
– mòbil
Gestionar espais
– reserva d’espais
– quins espais amb quin equipament

Gestionar Biblioteca
Comunicació amb l’exterior (web)
Plataforma aprenentatge virtual

Comunicació amb famílies
involucrar famílies en les activitats 
del cendre

Alfabetització digital per 
Pares/mares

TAC fora del centre:
- plataforma virtual a casa
- recursos públics externs: 
disponibilitat i coneixença (accés 
wifi, biblioteca pública...)

Polítiques/ 
accions
(com ho anem a
implementar o 
aconseguir)

FOR-MA-CIÓ
primerament el coordinador TIC
després la resta del professorat
Amb:
– jornades sobre pràctiques d’èxit
– seminaris TIC per comarca i per 

Com a eina instrumental
– aprenentatge de programari ofimàtic (erg: 

libreoffice: text, full de càlcul, 
presentacions)

– mecanografiat
– mapes conceptuals

ITACA
– permet la gestió de l’alumnat i el 

professorat així com la comunicació 
per correu electrònic amb les 
famílies

ITACA
– permet la comunicació amb les 
famílies però per que aquesta siga 
efectiva cal revisar si hi ha 
possibilitats de millora (i.e: fent que 
l’Ítaca interaccione amb els 
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matèria
(específiques sobre educació 
especial, matemàtiques, socials...)
→ revisar experiències a CAT (Quim 
Fonoll)

– Formació inter-pars (comunitat 
d’aprenentatge):

- crear una comunitat  de 
coordinadors TIC on la comunicació 
siga fluida i es plantegen temes, 
problemes i estratègies

– Formació en centre i en classe
- Per formadors interns o externs
- Formació activa aplicada a 
l’activitat que es desenvolupa 
curricularment

Ús de programari específic per a 
l’aprenentatge
– típicament el Moodle
– conèixer tot el programari que està ja 

al lliurex:
mates: geogebra, pyromaths
música: 
idiomes: 
física i química: 
mecanografia:

....

Creació de material de qualitat 
compartible i actualitzable per la 
comunitat

– editors de vídeo i foto
- Laboratoris virtuals(crocodrile clips)

Per buscar informació
– exercicis específics

Per processar informació
– fulls de càlcul
– sistemes d’informació geogràfica
– canvi de formats

Per comunicar-se amb la comunitat
– ús de programes de videoconferència
– íd íd xat
– íd íd correu
– coneixement de les comunitats 
d'interès/aprenentatge i com buscar-les

Aprendre continguts
– de matemàtiques: geogebra
– saber usar les aules virtuals (Moodle)
– repertori de contingut en format aula virtual 

(paquets SCORM, Clic, cursos Moodle, 
exercicis/qüestionaris Moodle... etc)

– tindre base de dades amb continguts 
categoritzats per nivell i matèria

Ús responsable de les TIC
– xerrades o seminaris sobre el tema 

(ciberllenguatge, ús de la nostra info 
personal, perills, drets,...)

– exemples concrets per despertar la 
consciència sobre els riscos potencials

··> inclusió en l’ITACA de la gestió 
d’espais
– permetent la visualització per a cada 

docent de la ocupació dels espais i 
la possibilitat de reserva

– també la visualització de 
l’equipament de cada espai

Biblioteca
– com a espai d’estudi i recerca d’info: 

equipament amb xarxeta 
d’ordinadors

– formació responsable en gestió del 
PMB

– necessitat de persona responsable 
de la dinamització i la gestió de la 
biblioteca.

Comunicació amb exterior/imatge del
centre
– per tindre una imatge exterior, el 

primer que cal és saber què vol ser 
l’escola o institut. Què el diferencia 
de la resta.

– per això cal reelaborar el PEC de 
forma que establisca clarament 
aquest aspecte.

– típicament a través de una web.
– establir protocols d’actualització 

senzilla d’informació. Tothom ha de 
poder aportar dins un protocol o 
sistema (també l’alumnat i les 
famílies)

– ha de ser un sistema SENZILL, ÀGIL i 
BONIC.

smartphones dels pares.

Web de Centre
– és un bon sistema d’informació si 
està actualitzada. Segons com, pot 
ser millor l’Itaca directament
 – A més de tindre un PEC ben 
definit que haurà de reflectir-se 
adequadament en els continguts 
estàtics de la web
– Si volem que siga un espai de 
comunicació de la comunitat 
educativa caldrà decidir un protocol i
un responsable per afegir contingut.
– Si volem que siga una finestra del 
nostre centre al món, les qüestions 
de disseny esdevenen crucials. 

Cooperació amb els municipis
– mantindre convenis amb la 

biblioteca municipal com a centre
on l’alumnat pot accedir a la PVA 
del centre en hores no lectives

– Arribar a acords per facilitar 
maquinari o formació a les 
famílies.
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– un sistema proporcionat per GVA per
evitar problemes amb la protecció de 
dades
– integrat en la mesura del possible 
amb l’ITACA (transvasament automàtic
d’informació)

Plataforma d'aprenentatge virtual
– sistema proporcionat per GVA però 
Personalitzable i adaptable a les 
característiques, personalitat i 
necessitats de cada centre i cada 
docent
– Usable, ràpid, bonic
– ha de ser accessible i adaptat a mòbil
en combinació o sinergia amb
Plataformes de laboratoris virtuals 
per a tota la comunitat educativa.(erg. 
crocodilià clips DIAGRAM)
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5. RELACIÓ D’ACCIONS A PRENDRE DE FORMA IMMEDIATA / MILLORES EVIDENTS

Aquestes accions es plantegen atenent a les casuístiques aparegudes en el decurs de les sessions de treball. No és necessari
esperar a tindre un pla TIC de centre per començar a implantar-les.  Bé perquè són accions que ha de fer la DGTIC més que
els centres i són ‘infraestructura’ de programari o  prerequisits per a que un pla TIC funcione o bé perquè són  millores
evidents per  a  les  que  no  cal  esperar  acabar  de  definir  el  pla  TIC  i  que  suposen  un  gran  avanç  en  gestió  i/o
ensenyament/aprenentatge
A més són accions que són molt concretes i en principi fàcils d’implantar, afecten a tots els centres (primària o secundaria) i
no comporten un esforç pressupostari desorbitat.

→  Integració de la gestió d’espais a l’ITACA: és necessari que l’ITACA incloga la possibilitat de visualitzar la ocupació dels
espais  del  centre (aules),  però també els  espais  comuns com Aula d’Informàtica,  Biblioteca,  Sala  d’usos múltiples/ saló
actes...) i sobre tot la possibilitat de reserva d’aquests  espais.
Un exemple de funcionament: Un professor vol reservar l’aula d’informàtica per una activitat de matemàtiques el dimecres a
2a hora. Obri l’Itaca, veu si no hi ha classe a eixa hora i reserva. Automàticament qualsevol altra professora que entre en el
sistema per reservar l’espai ja sap que està reservat i per qui. Fóra llistes de paper amb graelles de reserva a la sala de
professors o a la porta de l’aula.
En un futur es podria incloure’s també en aquest esquema l’equipament de cada espai (canó, canó+ordinador fixe, sistema
de àudio+canó...etc)

→ Plataforma Virtual d’Aprenentatge per a cada centre: fins ara els centres tenien un espai on instal·lar una PVA. Aquest
espai està obsolet pel que es necessita amb peremptorietat la disponibilitat d’una PVA, siga en un espai propi gestionada pel
centre  o  siga  gestionada  per  la  DGTIC  però  que  funcione,  no  siga  lenta  i  siga  personalitzable  per  centre  i  per  cada
assignatura/professor. (per exemple un Moodle que acomplisca les característiques esmentades). 

→ Espai web de centre: possibilitat de que cada centre tinga un espai web gestionat per la DGTIC o bé que se li facilite un
espai gestionable pel propi centre. O encara una tercera opció: que el centre puga contractar amb un proveïdor extern. Allò
ideal seria una web gestionada per la DGTIC però hauria de ser: 

• responsiva, adaptable als dispositius mòbils, 
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• connectable amb l’ítaca (que certa info de l’Itaca es puga mostrar automàticament a la web del centre, com per
exemple els terminis de matrícula) 

• ràpida (de càrrega i de resposta)
• amb un bon disseny (si va a ser la finestra del nostre centre, ha de causar una bona –primera– impressió)
• fàcil de gestionar per qualsevol membre del claustre

→ Domini i correu corporatiu:  Relacionat amb el punt anterior, cada centre hauria de tindre la possibilitat de tindre un
domini propi que l’identificara amb personalitat. De ‘46022890.edu.gva’ a ‘iesmuseros.org’ o bé ‘iesmuseros.gva.es’ 
Els membres de la comunitat també haurien de tindre un correu corporatiu amb bones prestacions i gratuïts. Cada membre
del claustre, però també cada alumne al que se li facilitaria un correu junt a la matrícula en 1 r d’ESO i que deixaria de tindre
quan acabara la seua etapa educativa en eixe centre. Això facilitaria la comunicació amb l’alumnat, especialment en els casos
d’ús de PVA.

→ Repositori d’exercicis per a PVA: tal com ja passa a altres comunitats (Alexandria: http://alexandria.xtec.cat/) necessitem
un repositori d’exercicis categoritzats, indexats i valorats per la comunitat de docents que siguen fàcilment utilitzables. I el
més important, que siguen modificables, tant per adaptar-los a les necessitats de cada docent com per si es produeix una
millora, retornar-la a la comunitat. 

→  sistema d’incentius per al professorat que cree continguts per a PVA.  Seria una bona forma d’estimular la creació de
continguts. Caldria assegurar però, un mínim de qualitat que podria assegurar-se mitjançant un sistema de valoració per la
comunitat que jerarquitzaria els continguts segons la seua qualitat

→ creació d’una comunitat d’aprenentatge TIC – TAC – TOC: un bon començament pot ser el wiki lliurex (wiki.lliurex.net).
Però es pot estendre la funcionalitat de la plataforma per ajudar a posar en comunicació tot aquell professorat que treballe
amb TIC.
Hauria de permetre que qualsevol coordinador TIC plantejara preguntes o dificultats que altres membres de la comunitat
pogueren resoldre-li. Sens perjudici que el personal del Lliurex poguera fer-ho. Finalment, categorització de casos recopilats
en fòrum o wiki.
Una comunitat d’aprenentatge també significa la implicació del professorat (no sols el de coordinació TIC) en la confecció de
material per a PVA agrupat en repositoris i categoritzat/valorat per la resta de la comunitat
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→ estudi interacció Itaca-mòbils: a traves d’una app existent o fer-ne una de nova. Exemple: una professora vol posar una
nota al pare de l’alumne. La nota li arriba en forma de notificació (a través ‘app específica’) al mòbil del pare. Difícil pensar
que no la llig.

→ Gestió d’alumnat més eficient des de l’Itaca en Primària: En aquest sentit seria interessant que des d’Itaca es parlara o
formara als Cap d’Estudis i  Secretaria dels Centres de Primària per a que aquests els informaren de primera mà de les
necessitats de funcionament. Alguns dels suggeriments arreplegats com coordinadors TIC  són els següents:

• Canviar la llengua quan s’inicia ITACA. Sempre apareix en castellà per defecte i s’ha de fer el canvi una vegada dins.
• Quan es treballa en varies pestanyes al mateix temps no es manté el punt de treball on estaves i a més les pestanyes

recordatòries apareixen sempre, inclús una vegada llegides, i interrompen el treball.
• És molt lent carregant documents, llistats i faltes.
• Algunes de les característiques dels alumnes desapareixen d’un curs a altre sense haver-los donat de baixa: ACIS.

→ Possible inclusió al lliurex d’algun programari més: revisió general per part dels docents del programari que els agradaria
o necessitarien tindre al  Lliurex.  Per exemple els laboratoris virtuals de física i  química (Crocodril  clips),  els sistemes de
informació geogràfica com el Qgis, el sketchup.... 

→ Integració de les Raspberry-3 amb Lliurex : Tot i haver-se fet un esforç cal seguir integrant el lliurex i les Raspberry3
perquè treballen com a clients lleugers. I això per raons evidents:

• Són ordinadors que tenen un preu molt baix (uns 60-70€)
• Tenen un consum ridícul  (5W) en comparació amb els clients habituals (50-200W) el  que pot suposar un estalvi

econòmic no menystenible
• Si estan ben integrats amb el Lliurex poden fer amb escreix o millor la mateixa tasca que fan els clients lleugers actuals
• Si bé poden no ser bons per a tasques amb molta càrrega (edició de vídeo, librecad, gimp, wine...) poden suposar una

bona alternativa per aquelles tasques basades en web (Moodle i altres PVA, recerca en internet, visualització) i altres
usos com les tasques ofimàtiques (LibreOffice). 

• Però s’han de resoldre qüestions pendents com els problemes amb el so. 
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6. DIAGNOSI

Cal establir en quin estadi tecnològic es troba el centre: maquinari, competències del professorat, instal·lacions...

NIVELL INICIAL NIVELL MITJÀ NIVELL AVANÇAT

INSTAL·LACIONS *El centre disposa únicament de
l’equipament facilitat per Conselleria.
*Els alumnes sols disposen d’ordinadors a l’aula
d’informàtica.
*El  centre  només  té  connexió  Internet  en
alguns punts concrets.
*El cabal és de 2 Mb

*El centre disposa a més d’equipament propi.
*Hi ha ordinadors ubicats a algunes aules.
*Tot el centre disposa de connexió a internet.
*El cabal és de 4 Mb
*Es  disposa  de  pissarres  digitals  en  algunes
aules (d’ús comú o no).
*Es segueix una política de llicències

*El  centre  és  plenament  autònom  en  la
definició i dotació de l’equipament TIC
*El centre té ordinadors portàtils
*El centre té connexió a Internet
a tots els centres docents. I, a més, disposa de
connexió sense fils o fibra òptica.
*El centre disposa de pissarres
digitals a gairebé totes les aules
i  d’altres  equipaments  específics  (ex.
microscopis  digitals,  kit  de  ràdio,  aula  de
música, etc)
*El centre és estricte i rigorós pel
que fa a la política de llicències
*El cabal és superior a 4 Mb

PROGRAMARI *El  ventall  d’usos  de  les  TIC  es  limita  a  les
aplicacions de l’aula d’informàtica més usuals:
Jclic, pàgines d’activitats interactives...

*La  competència  digital  està  integrada  a
diverses àrees
*El  professorat  està en procés de seleccionar
els  recursos i  estratègies TAC més adequades
per a cada àrea i nivell
*El ventall d’usos de les TIC s’amplia a activitats
avaluatives,  cerca  d’informació...  (Webquest,
Viquipèdia)
*Alguns docents utilitzen
Internet com a part integrant del
procés d'ensenyament-aprenentatge
mitjançant  l’ús  d’entorns  d’aprenentatge  com

*Hi  ha  una  seqüenciació  i  avaluació  de  la
competència digital a totes les àrees curriculars
*Les TIC s’utilitzen normalment
per a diversos usos (preparació i
gestió de cursos, desenvolupament de classes,
treball individual i de grup)
*Els  usos  de  les  TAC  inclouen  activitats
col·laboratives, de simulació o creatives
*La  majoria  de  docents  utilitza  entorns
d’aprenentatge  com  ara  Moodle.  L’alumnat
utilitza  Internet  per  treballar  de  forma
col·laborativa  en  les  activitats  del  programa,
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ara Moodle
*S’utilitza el programari ofimàtic.
*L’ús  de  les  tecnologies  és  compartit  entre
professorat i alumnes.

tant dins el centre, com amb d’altres
centres,  fent  ús  pertinent  de  plataformes  de
treball col·laboratiu...
*A més dels usos anteriors, les TIC afavoreixen
activitats  emmarcades  en  els  enfocaments
d’aprenentatge  per  solució  de  problemes  i
treball per projectes
*Existeix  una  programació  plenament
esquinçada de les TIC i es té en compte el seu
ús en diferents competències.

GESTIÓ *El centre no disposa de referències explícites
de  l’ús  de  les  tecnologies  en  cap  dels  seus
documents.
*S’està iniciant la planificació d’un Pla TIC.
*Cap docent coordina la integració de les TIC a
l’escola.
*No s’ha realitzat una identificació i selecció de
recursos TIC.
*  El  centre  pel  que  fa  a  les  comunicacions
adreçades a la comunitat educativa no utilitza
significativament les tecnologies.

*El projecte curricular de centre
inclou referències explícites de
l’ús de les tecnologies
*El Pla TIC està en fase de
desenvolupament inicial
*El centre té pàgina web activa que s’actualitza
*Es  duu a  terme la  Coordinació  TIC per  part
d’un membre del claustre.
*El  Centre es planteja el  desplegament de la
Competència digital.
*S’ha  iniciat  el  procés  d’identificació  dels
recursos  (programari,  software,  internet,
perifèrics...)rellevants  per  a  Implementar  les
TIC al centre.
*S’ha començat a dissenyar un PLA TIC
*Existeixen, en algunes matèries,
formularis o documents
digitalitzats, qualitatius o
quantitatius, en què els docents
poden anotar aspectes del
seguiment o avaluació
continuada de l’alumnat

*L’ús de les tecnologies es troba reflectit en els
diversos documents de gestió del centre
*La planificació de les TIC és considerada com
una part integral de la planificació general del
centre i s’actualitza regularment
*S’adopta  un  enfocament  estratègic  d’equip
per a la planificació i la integració de les TIC
*Hi ha un una comissió TIC amb
implicació de l’equip directiu, per coordinar la
integració de les TIC (no únicament el perfil de
coordinador TIC tradicional)
*Es realitza una identificació i selecció anual i
una avaluació de necessitats d’infraestructura i
equipament
*La majoria del professorat, sota el lideratge de
l’equip directiu , és proactiu en la integració de
les TIC al centre
*El Pla TIC inclou una varietat
de polítiques escolars
relacionades (ús d’Internet, ús
de programari, temes de
seguretat i salut, administració
de recursos TIC)
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*El  centre,  pel  que  fa  a  les  comunicacions
adreçades a la
comunitat educativa, utilitza
sistemàticament  la  intranet  del  centre  i/o
d’altres tecnologies (telefonia mòbil).
*Bona  part  de  seguiment  i  avaluació
continuada de l’alumnat es recull en
formularis  o  documents  digitalitzats  que
permeten  la  seva  consulta  en  diversos
moments  del  curs,  inclosos  els  de  les
avaluacions parcials o finals

PROFESSORAT *El Pla TIC és desenvolupat per un o diversos
docents.
*Els  docents  usen  les  TIC  de  forma casual  o
esporàdica  en  la  preparació  de materials  per
als alumnes.
*El nivell d’ús de les tecnologies és una decisió
individual de cada docent.
*Tenen adquirides  habilitats  bàsiques a  nivell
d’usuari.
*Consideració de la competència digital com a
una activitat específica.
*Alguns  professors  han  realitzat  cursos  de
formació (alfabetització digital).
*La formació és una decisió individual.

*Alguns docents del centre usen
les tecnologies habitualment en la preparació
de materials de treball per als seus alumnes
*Un  equip  de  docents  integra  les  TIC  en  el
desenvolupament curricular
*Existeixen uns criteris bàsics en l’ús d’Internet
per part de l’alumnat i el professorat
*La  competència  digital  està  integrada  a
diverses àrees
*El professorat està en procés de
seleccionar els recursos i  estratègies TAC més
adequades per a cada àrea i nivell
*Alguns docents utilitzen Internet com a part
integrant del
procés d'ensenyament-aprenentatge
mitjançant  l’ús  d’entorns  d’aprenentatge  com
ara Moodle
*La  majoria  del  claustre  ha  fet  cursos  de
formació TIC i/o assessorament en centre
*La  competència  digital  va  associada  a  la
pràctica docent
*La formació s’encara col·lectivament formant

*La majoria de docents usen les
tecnologies habitualment en la preparació de
materials de treball per als seus alumnes
*El  claustre  està  constituït  en  seminari  amb
assessorament  extern  per  treure  el  màxim
aprofitament de les TIC
*Bona part del professorat
comparteix la seva experiència
formant part de la comunitat de
pràctiques del centre o amb el
professorat d’altres centres
*La  majoria  d’integrants  del  claustre  ha
realitzat un o més cursos de formació TIC
*L’entorn escolar estimula l’ús
independent de les tecnologies
tant per part dels professorat com de l’alumnat
*
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part del projecte de centre
*Una  part  important  del  professorat  ha
participat o està realitzant un curs de formació
TIC o d’aplicació TIC al
currículum

ALUMNAT *No  existeix  un  programari  seqüenciat  dels
usos de les Tic al llarg d’una etapa o cicle.

*Accedeix  a  la  sala  d’ordinadors  un  cop  per
setmana.
*Hi ha una organització de torns per a utilitzar
l’aula d’informàtica durant la setmana.
*Les  exposicions  de  temes  a  la  classe  es
realitzen  amb  continguts  digitals  sempre  que
es possible.

*L’alumnat  i  el  professorat  treballa  amb  les
tecnologies de forma diària i regular
*Les TIC es consideren un recurs escolar que
pot ser aprofitat per l’alumnat per recolzar el
seu treball quan és pertinent

FAMÍLIES *El centre no té pàgina web.
*El centre no vehicula cap tipus
de comunicació amb pares o
comunitat educativa mitjançant
les tecnologies

*El centre té pàgina web activa que s’actualitza
periòdicament
*El  centre  utilitza,encara  que  no  de  forma
sistemàtica, mitjans tecnològics per relacionar-
se amb pares i comunitat educativa (web, mail)

*Existeixen uns criteris explícits
i detallats sobre usos
acceptables d’Internet, amb la
implicació dels pares i mares
*El centre utilitza mitjans tecnologies avançats
per relacionar-se amb pares i
comunitat educativa (intranet, mòbil...)
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7. TEMPORALITZACIÓ O FASES DEL PLA TIC AL CENTRE

Depenent del Nivell d’implantació de les TIC en que el centre es trobe es realitzarà la TEMPORALITZACIÓ DEL PLA.

Partint de la Diagnosi del Centre s’hauran de preveure actuacions a curt, mitjà i llarg termini. Tres o quatre cursos pot ser una referència adequada.
Caldria una planificació a grans línies que es deuria concretar a l’inici de cada curs fins a complir les previsions o propostes del PLA.

TEMPORALITZACIÓ DE LES ACCIONS DEL PLA

ACTUACIONS CURS        / CURS         / CURS     / CURS      /

INSTAL·LACIONS

PROGRAMARI

GESTIÓ

PROFESSORAT

ALUMNAT

FAMÍLIES
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8. GLOSSARI I ABREVIATURES

Clic: conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia 
Comunitats d’aprenentatge: També anomenades comunitats de pràctica. Són grups de persones que comparteixen una passió per alguna cosa que

saben com fer i que interaccionen amb regularitat per aprendre a fer-la millor
DGTIC: La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat Valenciana
Geogebra: software matemàtic interactiu lliure
GVA: Generalitat Valenciana
ITACA: Plataforma de gestió docent de la Generalitat Valenciana. És  un sistema d'informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen

part del sistema educatiu valencià. (http://www.ceice.gva.es/webitaca/val/index.asp)
Laboratori virtual Crocodil: laboratori de química virtual en el que es poden simular experiments de forma fàcil i segura, representar resultats en gràfics

i observar reacciones en 3D 
LibreOffice: paquet ofimàtic de software lliure 
Lliurex: Sistema operatiu basat en Ubuntu desenvolupat per la Generalitat Valenciana i instal·lat a centres docents no universitaris. Compren un bon

conjunt de programes educatius, científics i instrumentals classificats per primària i secundària.
Moodle: programari de codi lliure que crea entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge. 

Paquet SCORM: de l’anglès: Sharable Content Object Reference Model. És una especificació que permet crear objectes pedagògics estructurats.  Amb
SCORM es fa possible el crear continguts que puguen importar-se dins de sistemes de gestió d'aprenentatge diferents, sempre que aquests
suporten la norma SCORM. És com un estàndard que assegura la interoperabilitat de continguts entre PVA.

PEC: Pla Educatiu de Centre.
PMB: El PMB és un SIGB (Sistema Integrat de Gestió de Biblioteques) completament lliure. Es tracta d'una aplicació web que es basa en un servidor. És

el sistema de gestió de biblioteques que duu el lliurex per defecte.
PVA: Plataforma Virtual d’Aprenentatge. VLE en anglès (Virtual Learning Environement)
Raspberry3: Ordinador monoplaca de baix cost desenvolupat a Regne Unit per la Fundació Raspberry Pi de dimensions molt xicotetes (85x53x17mm) i

un consum molt baix (3.8W segons el fabricant)
TAC: Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement
TIC: Tecnologies de la Informació i Comunicació
TOC: Tecnologies de l’Organització i Coordinació
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
http://www.ceice.gva.es/webitaca/val/index.asp
https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_lliure
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9. FONTS CONSULTADES 

Sobre comunitats d’aprenentatge
• Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge. By Etienne Wenger, Richard McDermott, and William Snyder, Harvard Business School

Press, 2002.

Sobre Pla TIC
• Buenas Prácticas TIC, Generalitat Valenciana.
• Plan Tic de Centro: Una Propuesta pràctica. Máster oficial en Gestión y Dirección de Centros Educativos. Universidad CEU Cardenal Herrera
• Pla TAC de Centre. Generalitat de Catalunya.
• Tic – Tac – Toc Illes Balears.
• El Centro y las TIC. Servicio de Informática para los Centros Educativos Dirección General de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Generalitat Valenciana.
• Manuales de Ayuda para crear el Plan Tic de Centro de la Junta de Castilla y León.
• Mobile Learning: nuevas realidades en el aula, de Raúl Santiago, Susana Trabaldo, Mercedes Kamijo y Álvaro Fernández. Editorial: Digital-Text 
• Dispositivos Digitales Móviles en Educación de Esteban Vázquez-Cano y María Luisa Sevillano Editorial: Narcea. 
• Nuevos escenarios digitales de Julio Barroso Osuna y Julio Cabero Almenara. Editorial: Pirámide, Colección Biblioteca Digital. 
• Nuevas tecnologías aplicadas a la educación de Julio Cabero Editorial:McGraw Hill 
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http://www.mcgraw-hill.es/index.php
http://www.edicionespiramide.es/
http://narceaediciones.es/educacion-hoy-estudios/1046-dispositivos-digitales-moviles-en-educacion.html
http://narceaediciones.es/educacion-hoy-estudios/1046-dispositivos-digitales-moviles-en-educacion.html
http://narceaediciones.es/educacion-hoy-estudios/1046-dispositivos-digitales-moviles-en-educacion.html
http://narceaediciones.es/educacion-hoy-estudios/1046-dispositivos-digitales-moviles-en-educacion.html
http://www.digital-text.com/2015/03/04/mobile-learning-nuevas-realidades-en-el-aula/
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