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ESQUEMA GENERAL DE LA JUSTIFICACIÓ

Ens plantejarem en primer lloc per què és necessari elaborar un pla TIC per al centre.

És necessari per que:
● Al nostre centre ens trobem

○ Amb una série de recursos humans (professorat, personal NO docent i AMPA) 
○ Amb una série de recursos materials (PC, software, etc..)
○ Un grup de professors/es que necessita eixos recursos per a motivar als alumnes
○ Uns alumnes que motivats milloren el seu aprenentatge

● Tenim unes necessitats
○ Donar resposta als  mestres i alumnes
○ Modernizar la metodología a les aules
○ Gestionar els recursos
○ Establir normes de funcionamient



PLANIFICACIÓ
● Cal planificar 

○ La formació del professorat.
○ La formació del personal no docent
○ La formació de les famílies, AMPAS
○ La forma d’organitzar la motivació de professors i alumnes.
○ La metodología a aplicar
○ Com gestionar els recursos TIC
○ Com organitzar els grups de treball
○ Com revisar i autoavaluar el Pla TIC



JUSTIFICACIÓ DEL PLAN TIC
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ANÀLISI DEL CENTRE
Què ha d’eixir quan analitzem el centre. Hem de tenir en compte els següents aspectes:

- En primer lloc, justificació del pla (perqué és necessari, motius, realitat actual, projectes...)
- Característiques TIC del centre (recursos, infraestructura, equipament, web Mestre a Casa del 

centre...)
- Característiques de l’entorn del centre:

- Estructura interna
- Reprografia (gestor de fotocòpies; creació d’usuaris i contrasenyes...)

     - Diagnòstic dels coneixements previs del professorat i de l’alumnat.

     - Pla d’acollida TIC al professorat nouvingut (comunicació de correus...) i enquesta (tutorial explicatiu).



En resum...
Replantejar i definir els continguts curriculars.

Organitzar l’espai i el temps.

Eina imprescindible, per tant, ensenyar a utilizar-la de forma adequada.

Part imprescindible de la vida diària de la comunitat educativa.

Web actualitzada i dinàmica del centre a Mestre a casa.



OBJECTIUS

- A nivell de centre (creació d’una comissió TIC, relació amb coordinador de 
formació).

- Per a l’alumnat.
- Per al personal docent i no docent.
- Per la comunitat educativa (AMPA...)
- Per l’alumnat amb necessitats educatives especials.



Concretament...
Integrar les TIC com un recurs més en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Fomentar l’ús tant dins com fora de l’aula.

Potenciar la comunicació de la Comunitat Educativa (Mestre a Casa, correu 
electrònic per documents, convocatòries, informació...).

Formació del professorat en diferents possibilitats educatives de les TIC.

Fomentar la búsqueda d’informació i tractament crític de la mateixa.



Què ha d’incloure cada apartat...
Objectius del centre (Disposició aula, biblioteca)
        Servidor? / Infraestructura de red? Modelo de centro

 Objectius que ha d’assolir el professorat
Fase 1  ------   Fase 2                     ------ Fase 3
Familiaritzar-se Conéixer i practicar      Posada en pràctica (implementació)

 Personal no docent (educador EE,...)
 Exigències i orientacions TIC per a l’alumnat per cursos. (Itinerari TIC)
Relacionats amb les famílies.
 Atenció a la diversitat (NESE, Aula CiL,…)



ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

4.1 Coordinador TIC
4.2 Comissió TIC
4.3 Docents
4.4 Alumnat (organització i normes als diferents espais)
4.5 SAI (Inventari actualitzat i comunicació d’incidències)



ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
Coordinador TIC
El coordinador TIC no pot ser una figura individual sino més be amb el suport d’una comissió. Ha de 
tindre un perfil determinat. Acomplir les seues funcions, la coordinació, continuïtat i una formació 
específica.
Comissió TIC
Cal que es facen reunions trimestrals.
Docents
Estar vinculats i col·laborar amb la comissió TIC, facilitar la intercomunicació via TICs.
Alumnat
Implicar-se en l’organització i normes als diferents espais.
SAI
Inventari actualitzat i comunicació d’incidències.



NORMES DE FUNCIONAMENT I HORARIS
5.1 A la biblioteca
5.2 A l’aula d’informàtica
5.3 A l’aula ordinària
5.4 Sala de mestres
5.5 Altres

En aquest punt és important donar a conèixer a tot el claustre les normes de funcionament dels 
diferents espais on hi ha ordinadors, clients lleugers, projectors, fotocòpies… i be fer cartells, 
entregar documents o fer vídeo-tutorials, depenent de les característiques del centre.
També parlarem de la possibilitat de fer un horari als espais comuns (biblioteca i aula d’informàtica) 
on com a mínim tinguen una sessió setmanal reservada per a cada curs. 



MESURES DE FINANÇAMENT DEL PLA TIC ...

Cal concretar a partir de les necessitats del centre les prioritats d’adquisició en relació als recursos 
materials que van a permetre desenvolupar el pla en funció dels objectius plantejats. Per la qual cosa la 
comissió TIC considerarà per tal de fer les propostes corresponents a la direcció:

Per una banda l’estat del procés de reposició i dotació de la Conselleria en relació al centre. També què 
coses es podrien demanar a la Conselleria mitjançant OVICE.

Per altra qué seria convenient que el centre comprara directament. Tant en relació a les novetats com a 
les necessitats de sustitució.

Fins i tot cal saber què límits té el centre segons les seues fonts de finançament (donacions, Ampa, 
recursos propis,...).

Tots aquests aspectes es concretarien en la proposta de pressupost per a l’any corresponent segons les 
possibilitats del centre.



...I PRESSUPOST DEL CENTRE
Cal veure en que comptes es poden incloure les despeses “de caràcter TIC” segons la codificació de 
l’ordre 27-12-2001, Cons. Economia, Hisenda i Ocupació:

Dins de l’apartat de reparacions, manteniment i conservació (21) tenim el subcompte 21601 de 
reparacions d’equips per a processos de la informació. Podem afegir les despeses relatives a 
reparacions, substitució de peces,...

Dins del compte material d’oficina (220) tenim el subcompte 22003 material informàtic no inventariable. 
Podem considerar els consumibles, llapis de memòria,...

Dins del compte mobiliari i efectes (625) tenim el subcompte 62502 equips d’oficina. Per a l’equipament 
nou, de renovació o sustitució,...

Seria interessant que les despeses de caràcter TIC estigueren baix una mateixa unitat comptable a la 
comptabilitat del centre.



PROCESSOS DE FORMACIÓ
La formació de l’equip docent és un punt on es troben la coordinació TIC, la de formació i l’equip directiu. 
Han d’establir-se els procediments per que arriben les necessitats de formació en matèria TIC de caràcter 
general, facilitadores del desenvolupament del Pla TIC, a la coordinació de formació per a la seua inclusió 
si s’escau, segons les prioritats definides, al Pla Anual de Formació del centre.

Cal considerar també la via de formació mitjançant el Cefire, aprofitant la seua oferta o fent-li propostes 
segons les necessitats detectades. Via útil per als aspectes mes personals.

I fins i tot, afavorir la formació entre companys. Especialment per a coses del dia a dia.

La formació pot anar adreçada a diferents plànols d’actuació: el suport de les tic per donar les classes, 
coneixements d’iniciació a la informàtica, activitats i recursos educatius tic



ALTRES ÀMBITS DE FORMACIÓ
La formació TIC al centre pot incloure, en els termes en què es determine, la formació del personal no 
docent (educadors d’EE, conserges, monitors de menjador,...) també des del mateix punt de vista que 
abans, que afavorisca la consecució dels objectius del Pla TIC.

En un centre en el que es consideren tots els sectors de la seua comunitat educativa també poden estar 
presents les necessitats de formació de les famílies que directament ajuden al desenvolupament del Pla 
TIC.

Cal regular l’objecte de formació i les possibles línies d’actuació per aconseguir-la



AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PLA

8.1 GRAELLA, ENQUESTA…

El pla TIC com document obert i dinàmic cal revisar-lo freqüentment.

El centre elaborarà una enquesta o una graella amb els items que més s’adeqüen a les seus 
característiques per a fer l’avaluació del pla. Aquesta inclourà l’autoavaluació de les persones que 
participen en el desenvolupament del pla.



AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PLA

8.2 PROPOSTES DE MILLORA

De l’avaluació cal extraure les propostes de millora per al curs següent.



ACOMIADAMENT I … BON TREBALL!!


