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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Context 

El Gaia és un Institut d'Educació Secundària que té assignat el codi de centre 
03015178. És un centre que imparteix docència en règim públic i està situat en el 
carrer Ramón Orts Galà Nº2 amb CP: 03690 de la localitat de Sant Vicent del Raspeig 
(Alacant). 
 
Segons les dades aportades per la PGA, en el moment de redactar aquest document, 
l'IES Gaia escolaritza a8 59 alumnes i alumnes, dels quals 659 cursen estudis d'ESO, 
161 cursen Batxillerat, en les seues dues modalitats: d'Humanitats i Ciències Socials i 
de Ciències i Tecnologia; 30 alumnes FPB i 7 alumnes escolaritzats en l'Aula 
Específica. Des del curs escolar 2021-2022 s'aplica el Programa d'educació plurilingüe 
i intercultural (Llei 4/2018). La proporció de les llengües vehiculars oferida pel centre 
en castellà, valencià i anglès es pot consultar en la guia de centres docents de la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.  
 
El creixement constant de l'alumnat ens ha obligat en els últims anys a habilitar com 
a aules qualsevol espai lliure i fins i tot a instal·lar tres aules prefabricades a l'interior 
del recinte escolar. Açò, unit a l'augment de ràtio, mostra una saturació d'alumnat 
que és visible en el dia a dia del centre. 
 
L'IES Gaia disposa actualment de 30 aules de matèria, a més d'aules específiques de 
Dibuix, Música, Informàtica i Tecnologia, així com laboratoris de Física, Química i 
Biologia, Aules de PT i Aula Específica, Saló d'Actes, utilitzat com a sala de reunions, 
aula i dinàmiques de grup, Biblioteca, Gimnàs, cantina i casa del conserge. A més, és 
clar, de despatxos, departaments i sala de professors. Hem de ressaltar que tant la 
Biblioteca com la casa del conserge s'utilitzen també com a aula en determinades 
hores lectives a causa de qüestions organitzatives de l'espai del que disposa el 
centre, derivades de la massificació que pateix des de fa anys.  
 
Fa alguns anys habilitem, prèvia concessió del permís, la terrassa porticada de la 
façana principal com a habitacle per a dues aules convenientment equipades i, 
posteriorment, es va dividir en dues un aula gran que ocupava el Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà d'Activitats Comercials, una vegada traslladat aquest a l'IES Haygón.  

 
Amb els centres adscrits (CEIP Victoria Kent, CEIP l'Horta i CEIP L'Almazara) 
mantenim una relació fluïda.   
 
El centre compta en l'actualitat amb un equip directiu format per 5 membres. El 
claustre el componen 84 professors i professores, dels quals 66 són definitius (un 
78%). Aquesta taxa de professorat estable es completa amb professorat en comissió 
de serveis o interins que han repetit destinació en el nostre centre. Aquest fet, encara 
que aporta joventut i dinamisme al claustre, condiciona en alguns casos el 
manteniment de línies de treball i projectes educatius.   
 
Quant al personal no docent, treballen en el centre dues administratives (ambdues 
interines), dues conserges (una amb plaça definitiva en el centre i una altra en 
comissió de serveis) i una cuidadora (també amb plaça definitiva) a càrrec de l'Aula 
Específica, en la qual presta els seus serveis també una mestra de PT en comissió de 
serveis. El personal de neteja està integrat per cinc persones. L'estabilitat del 
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personal no docent és un aspecte positiu en extrem pel coneixement del centre que 
posseeixen i pel seu compromís amb el mateix.   

 
 Sant Vicent del Raspeig és una ciutat dinàmica que ha vist créixer la seua 
població de forma exponencial des de fa algunes dècades gràcies, en primer lloc, a 
la presència de la Universitat en el seu terme municipal i, a banda, a l'atracció que 
suposa la proximitat a la capital per a les famílies joves. Aqueix dinamisme 
demogràfic s'ha vist reflectit en una taxa de natalitat elevada i, per tant, en unes 
cotes d'escolarització creixents. Aqueix increment de població té el seu màxim en el 
trànsit de mil·lenni, naixements que són avui, en gran manera, els i les alumnes que 
acullen els centres de secundària de la localitat. No obstant açò, Sant Vicent és avui 
un emplaçament privilegiat des del punt de vista educatiu. No solament el seu terme 
municipal alberga, com s'ha dit, el Campus Universitari, situat molt pròxim a 
nosaltres, sinó que a més compta amb una àmplia oferta en cicles formatius, des de 
FPB a Cicles de Grau Superior, sobretot localitzada en el Centre Integrat de Formació 
Professional Canastell, a més d'altres cicles oferits en la resta d'IES, així com en 
Educació de Persones Adultes i en Ensenyament d'Idiomes. És just assenyalar que 
l'Ajuntament col·labora activament amb els centres en l'organització d'activitats, 
aportant sobretot ajuda professional que recolza la tasca educativa dels mateixos.  
 
L'alumnat del centre té unes característiques socioeconòmiques de nivell mitjà. 
Prenent com a indicador la bretxa digital existent en el centre en el present curs 
escolar, un 3% de l'alumnat ha necessitat del préstec per part de Conselleria d'un 
dispositiu portàtil o tauleta per al seguiment de les classes, tasques, etc. des de casa, 
encara que tan sol un 0,05% no disposava de connexió a Internet en el seu domicili i 
se li ha facilitat també una targeta SIM de dades. 
 
L'IES Gaia, tal com s'ha apuntat anteriorment, ha tingut un creixement exponencial 
del seu alumnat en els últims deu anys, provocant una reestructuració contínua de 
les aules amb la finalitat de donar cabuda al mateix. Al seu torn, la incorporació de 
l'ús de les TIC en les aules també ha anat creixent en gran manera en els últims 
temps i, cada curs escolar, les necessitats d'utilització d'aules i dispositius per a les 
classes són majors. 
 
Per tot açò, en els últims cinc anys hem passat de tenir tres aules d'informàtica i una 
per a l'Aula Oberta, a quatre d'informàtica, una mixta per a l'Aula Oberta i tallers, i 
dues aules més de tecnologia. També disposem de 30 tauletes per a l'ús puntual de 
l'alumnat en les aules i uns 70 ordinadors portàtils repartits en aules mòbils per a les 
classes. 
 
El centre disposa de connexió a Internet de fibra 300 Mb i l'any 2017 es van instal·lar 
15 punts d'accés Wifi sobre aquesta xarxa. Inicialment, la infraestructura per a 
connexió via Wifi solament s'utilitzava per part del claustre, encara que amb 
l'arribada de tauletes i portàtils al centre, des del departament d'informàtica s'ha 
configurat la possibilitat d'utilitzar aquests dispositius, prèvia reserva per part del 
professorat a través d'un formulari accessible des de la web del centre, per a la seua 
utilització en qualsevol aula. 
 
Fins al moment no es disposa d'un pla estratègic de centre quant a les TIC, però des 

del departament d'informàtica, assessoria de formació i des de la direcció del centre 

sí que s'ha detectat un augment en la demanda de formació i ús de dispositius en 

les aules per part del professorat. 

 

Des de la coordinació de formació s'ha anat impartint, durant els últims cursos 

escolars, una formació a l'inici de curs per a aquell professorat que tinga necessitat 
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en l'ús de les eines bàsiques online com ÍTACA, AULES, i altres recursos d'utilitat per 

a la docència. A més, al llarg d'aquest curs escolar, s'han anat donant píndoles 

formatives a manera de xicotets videotutorials, de 2 minuts aproximadament.  

 

Des de la coordinació TIC, el departament d'informàtica dóna suport al professorat 

que ho demanda en allò que fa referència a l’ús dispositius portàtils i a les tabletas 

per al seu ús en les aules. S'ha dotat als departaments que ho han sol·licitat d'aules 

informàtiques i ha col·laborat en la formació, principalment enfocada a l'ús segur i 

responsable de les TIC. 

La direcció del centre ha tingut sempre una actitud assertiva i col·laborativa en totes 
les propostes de formació, de millora de la infraestructura de xarxa i dotació del 
centre. 

1.2. Missió, visió i valors 

Des del Projecte Educatiu de Centre de l'IES Gaia tenim la missió d'educar a 
l'alumnat proporcionant-li recursos per a aconseguir una formació que li permeta 
desenvolupar-se en la seua vida professional i social, en un centre obert i dinàmic 
que potencie la participació de les famílies i de l'entorn social per a contribuir a la 
millora d'aquest.   
 
La visió d’ésser un centre que combina una educació de tradició amb una educació 
innovadora, basada en metodologies actives, en contínua evolució, respectuoses 
amb el medi ambient i el nostre entorn més pròxim i en la qual les Tics són un 
excel·lent recurs de millora del nostre procés d'ensenyament-aprenentatge. 
 
Així mateix, s'articula a partir dels següents valors:   
 
Integració   
Aconseguir que qualsevol persona del centre se senta membre de ple dret dins de 
la comunitat educativa, tenint una actitud tolerant i respectuosa amb altres 
col·lectius i cultures que permeta conèixer els seus costums i vivències, així com 
aconseguir la participació de les famílies en la vida del centre.   
 
Solidaritat   
Ajudar i recolzar a tots els integrants de la comunitat educativa, posant especial 
interès en els individus o col·lectius més desfavorits.   
 
Inclusió  
Partir del reconeixement i valoració de la diversitat com un dret humà, dirigit a 
l'heterogeneïtat, a totes les persones. La inclusió educativa comporta una 
organització escolar i un currículum inclusiu, comú per a tots els alumnes, en el qual 
implícitament aniran incorporades totes les adaptacions.  
 
L'objectiu de la inclusió és brindar respostes apropiades a l'ampli espectre de 
necessitats de tots els alumnes, inclòs l'alumnat amb intersexualitat/DSD, analitzant 
com transformar els sistemes educatius, amb la finalitat de respondre a la diversitat 
dels estudiants.   
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Innovació   
Conèixer els recursos educatius més actuals i les noves tecnologies i aplicar-los en 
tots els àmbits del centre.  
 
Preservació del Medi ambient   
Cuidar el conjunt de valors naturals, socials i culturals del nostre entorn, tractant de 
millorar-los de cara a generacions pròximes.  
 
Honestedat   
Actuar de manera coherent, sincera i justa.   
 
Treball en equip   
Estimular el treball en equip coordinat entre els diferents col·lectius de la comunitat 
educativa i l'entorn, promovent la participació de tots.  

1.3. Justificació del pla 

El pla digital de centre és un instrument de planificació que ha d'estar integrat en el 
Projecte Educatiu, segons s'arreplega en la LOMLOE en el seu Article únic. 
Modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. PUNT 62. APARTAT 
1 “El projecte educatiu del centre arreplegarà així mateix l'estratègia digital del 
centre, d'acord amb allò establit en l'article 111 bis.5.”, amb la finalitat de desenvolupar 
la competència digital de la comunitat educativa, promoure la innovació i traure el 
màxim partit de les tecnologies de la informació i comunicació, i dels recursos 
educatius digitals.  

A més, en la resolució de 4 de maig de 2022, de la Direcció general d'Avaluació i 
Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial 
d'Educació, sobre l'actualització del marc de referència de la competència digital 
docent, es fa referència al ràpid canvi experimentat per les tecnologies digitals i 
l'acceleració en l'extensió del seu ús a conseqüència de la pandèmia generada pel 
SARS-CoV-2 i s'estableix, en l'Annex I, aquest marc de referència que modifica al 
publicat el 14 de maig de 2020. 

Aquest pla conté les mesures que garanteixen la competència digital tant de 
l'alumnat com del professorat, reduint en la mesura que siga possible les bretxes 
digitals d'accés i ús. 

S'ha pres com a referència fonamental el Marc Europeu per a Organitzacions 
Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg), i els resultats obtinguts a través 
del qüestionari SELFIE. 

Tal com s'arreplega en la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es 
modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, l'ús generalitzat de les 
tecnologies d'informació i comunicació en múltiples aspectes de la vida quotidiana, 
ha accelerat canvis profunds en la comprensió de la realitat i en la manera de 
comprometre's i participar en ella, en les capacitats per a construir la pròpia 
personalitat i aprendre al llarg de la vida, en la cultura i en la convivència 
democràtiques, entre uns altres. Aquest canvi d'enfocament requereix d'una 
comprensió integral de l'impacte personal i social de la tecnologia, de com aquest 
impacte és diferent en les dones i els homes i una reflexió ètica sobre la relació entre 
tecnologies, persones, economia i medi ambient, que es desenvolupe tant en la 
competència digital de l'alumnat com en la competència digital docent. En 
conseqüència, es fa necessari un document que done resposta a aquesta realitat 
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social i les circumstàncies que envolten als membres de la comunitat educativa 
d'aquest centre, i incloga un enfocament de la competència digital més modern i 
ampli, d'acord amb les recomanacions europees relatives a les competències clau 
per a l'aprenentatge permanent. 

Les necessitats sorgides a partir de la situació que estem vivint, fa necessari el 
desenvolupament de la Competència Digital i açò és clau perquè, tant el professorat 
com l'alumnat, puguen desenvolupar-se en els nous escenaris, de manera que 
l'alumnat puga desenvolupar les habilitats i competències del segle XXI, i el 
professorat puga millorar i modernitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge. 

La inclusió digital ha sigut un dels objectius prioritaris per a l'elaboració d'aquest 
document, per a garantir una educació de qualitat inclusiva i equitativa, reduir la 
bretxa digital (manca de dispositius i connectivitat) i promoure oportunitats 
d'aprenentatge permanent per a totes les persones. 

Per tot l'anterior, mitjançant el present pla pretenem: 

• Avaluar la situació del centre educatiu en relació amb l'ús de les TIC en les 
diferents dimensions arreplegades en el Marc Europeu per a Organitzacions 
Educatives Digitalment Competents, per a poder, a continuació, dissenyar i 
emprendre un procés de transformació digital en el centre.   

• Reconèixer el Pla Digital de Centre com un recurs clau per a la planificació de 
la nostra estratègia digital. 

• Transformar el centre educatiu en una organització que aprèn convertint-nos 
en una organització digitalment competent. 

• Desenvolupar una cultura digital en el centre educatiu. 
• Desenvolupar tot el referent a la Competència Digital i l'ocupació d'eines 

digitals recollit en el Projecte d'Adreça. 
• Donar resposta al nostre PAC. 

En l'annex 5.3 s'arreplega un extracte del projecte de direcció i del PAC, quant a 
l'estratègia TIC que arrepleguen per al centre.  

2. ANÀLISI 

2.1. Punt de partida 

El centre disposa de 6 aules model Client-Servidor amb l'última versió de LliureX 

instal·lada en els seus equips. De totes elles 4 són aules d'informàtica i estan 

equipades amb 20, 16, 20 i 30 llocs destinats a l'alumnat i 2 aules de tecnologia amb 

12 equips cadascuna d'elles. Totes aquestes aules disposen d'1 servidor per al 

professorat. A més, l'Aula Oberta, disposa de 16 equips escriptori i totes les aules de 

docència del centre disposen d'un equip per al professorat també amb l'última versió 

escriptori LliureX instal·lada en els seus equips i estan connectades a un projector i 

dotades amb connexió a Internet.  
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La direcció, vicedirecció, prefectura i secretaria disposen d'un equip dual, cadascuna 

d'elles, amb l'última versió dels sistemes operatius LliureX i Windows. A tots aquests 

equips cal afegir 1 escriptori LliureX en consergeria, 4 escriptoris en la sala de 

professors amb possibilitat d'imprimir documents en les dues impressores RICOCH 

instal·lades per xarxa i 2 duals en administració. Els diferents departaments que 

componen el claustre també disposen almenys d'1 equip escriptori LliureX. Todos els 

equips del centre tenen accés a Internet ben a través del servidor instal·lat en les 

aules d'informàtica i tecnologia o del servidor d'aules situat en la secretaria del 

centre. 

  

D'altra banda, en els últims cursos escolars, la Conselleria ha dotat al centre amb 30 

tauletes i 70 ordinadors portàtils per a fer front a la bretxa digital. Aquests dispositius 

estan a la disposició de l'alumnat pertanyent a les famílies més vulnerables i se'ls 

presta, fins i tot amb targeta SIM de dades, quan no disposen d'accés a Internet des 

dels seus domicilis. Les tauletes i ordinadors portàtils restants, és a dir, les que no es 

presten, es poden reservar per part del professorat des de la web del centre per a l'ús 

puntual de l'alumnat i/o com a aula mòbil. 

  

Per a la connexió a Internet el centre disposa d'una connexió cablejada de fibra 

òptica a 300 Mb/s i de 15 punts d'accés wifi. Aquesta connexió i cablejat de xarxa és 

bastant millorable, ja que ha anat creixent al llarg dels anys. Actualment permet 

l'accés a Internet de tots els dispositius fixos i sense fils dels quals disposa el centre. 

 

En l'annex 5.2 s'arreplega un plànol de la xarxa del centre.  

 

2.2. Autoreflexió (SELFIE) 

SELFIE ha sigut l'eina que hem utilitzat en l'IES Gaia per a obtenir una instantània del 

punt en el qual es troba el nostre centre en relació amb l'ús de les tecnologies digitals 

per a l'aprenentatge. Aquesta eina ha tingut en compte les opinions de l'alumnat, 

del professorat i de l'equip directiu amb unes taxes de participació elevades, per la 

qual cosa la informació obtinguda en l'informe SELFIE és bastant útil i precisa i ens 

ha permès elaborar un pla d'acció destinat a augmentar l'ús de les tecnologies 

digitals amb la finalitat de millorar l'ensenyament i l'aprenentatge. 

 

El qüestionari s'ha realitzat per a l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria en 

la 3a avaluació del curs escolar 2021-2022, en concret de l'11 al 31 de maig de 2022. Tal 

com s'ha indicat anteriorment, les taxes de participació han sigut elevades, en 

concret, un 100% dels integrants de l'equip directiu, un 79% del professorat i un 61% 

de l'alumnat han respost al qüestionari en les dates indicades. cal assenyalar que el 

percentatge de professorat i el d'alumnat que ha respost el qüestionari és major de 

l'obtingut en l'informe, ja que les dades inicialment introduïdes en l'eina SELFIE 

respecte al nombre d'alumnat i professorat és inferior a l'indicat i l'eina no permetia 

la seua rectificació una vegada s'havien generat els enllaços als qüestionaris. Si es 
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tenen en compte aquestes rectificacions, el 94% del professorat i 77% de l'alumnat 

del centre hauria respost al qüestionari SELFIE.  

 

 

COL·LECTIU PREVIST REAL % 
% MÍNIMS 

PARTICIPACIÓ 

Equip Directiu 5 5 100 80 

Professorat 93 73 79 33 

Alumnat 875 535 61 25 

 

Les xifres que figuren a continuació mostren la mitjana de les respostes dels 
membres de l'equip directiu, el professorat i l'alumnat en relació amb cadascuna de 
les àrees.  

Resum per àrees 

L'àrea que destaca com a millor valorada és l'àrea I: Pedagogia: suports i recursos 
seguida de l'àrea C: Infraestructures i equips.  

Un altre aspecte a destacar és l'elevada puntuació obtinguda en les àrees H: 
Competències digitals de l'alumnat, D: Desenvolupament professional continu i F: 
Pedagogia: Implementació en l'aula. 

D'altra banda,  les àrees que han obtingut una puntuació inferior a 3 punts són las 
àrees A: Lideratge, B: Col·laboració i xarxes i G: Pràctiques d'avaluació. 

 

PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LES DIFERENTS ÀREES DEL SELFIE 

ÀREA AÇÒ 

A: LIDERATGE 
Membres de l'equip directiu: 2.3 

Professors/es: 3.4 

B: COL·LABORACIÓ I XARXES 

Membres de l'equip directiu: 2.7 

Professors/es: 3.1 

Alumnes: 3 

C: INFRAESTRUCTURES I EQUIPS 

Membres de l'equip directiu: 3.6 

Professors/es: 3.8 

Alumnes: 3.3 

D: DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL CONTINU 

Membres de l'equip directiu: 3.1 

Professors/es: 3.4 
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I: PEDAGOGIA: SUPORTS I RECURSOS 

Membres de l'equip directiu: 4.2 

Professors/es: 4.1 

 Alumnes: 3.7 

F: PEDAGOGIA: IMPLEMENTACIÓ EN 
L'AULA 

Membres de l'equip directiu: 3.3 

Professors/es: 3.5 

Alumnes: 3.1 

G: PRÀCTIQUES D'AVALUACIÓ 

Membres de l'equip directiu: 3.1 

Professors/es: 3 

Alumnes: 2.7 

H: COMPETÈNCIES DIGITALS DE 
L'ALUMNAT 

Membres de l'equip directiu: 3.4 

Professors/es: 3.6 

Alumnes: 3.3 

Conclusions 

Dels resultats del SELFIE podem deduir que, pel que fa a la dimensió organitzativa, 
el professorat està implicat en la seua formació en eines digitals i la direcció té en 
compte les seues aportacions per al desenvolupament de l'estratègia digital del 
centre, encara que aquesta no es troba plasmada en cap document. 

Les majors febleses que presenta aquesta dimensió són la falta de reflexió sobre les 
necessitats de formació en tot allò relatiu a l'ensenyament amb tecnologies digitals 
i la millorable comunicació entre el professorat sobre les seues experiències 
d'ensenyament amb tecnologies digitals. 

De l'informe es desprèn també que el professorat cerca i crea recursos digitals en 
línia per a reforçar la seua labor d'ensenyament. 

Referent a la dimensió tecnològica, a pesar que el centre posseeix una bona 
infraestructura i equipament TIC, que té una connexió a internet acceptable i que 
compta amb dispositius digitals, tant per a ús del professorat com de l'alumnat. És 
important assenyalar que més de la meitat d'aquests dispositius tenen més de 5 anys 
d'antiguitat pel que ja no disposen de garantia i presenten cada vegada més 
problemes de funcionament. 

Malgrat açò, encara que el professorat manifesta que se sent segur utilitzant 
tecnologies digitals per a preparar les seues classes, presenta necessitat de millorar 
la seua competència digital per a poder maximitzar l'ús de l'equipament i la 
infraestructura del centre. 

Per a finalitzar, en la dimensió pedagògica, el centre compta amb la seua major 
fortalesa en l'àrea I, pedagogia i recursos, sent aquesta àrea la que obté una major 
puntuació mitjana en tots els perfils. Malgrat açò, es pot millorar l'ús d'entorns 
virtuals d'aprenentatge. 

Les majors febleses mostrades en aquesta dimensió són les que estan relacionades 
amb les pràctiques d'avaluació amb eines digitals, la millora del reconeixement de 
l'autoria de la informació que es troba en internet, el foment de la participació de 
l'alumnat en projectes interdisciplinaris utilitzant tecnologies digitals i l'adaptació 
dels mètodes d'ensenyament a les necessitats individuals de l'alumnat. 
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La majoria de l'alumnat diu comptar, en el centre, amb un dispositiu propi o 
compartit que poden utilitzar sempre que ho necessite i que poden contribuir per a 
facilitar i millorar el seu aprenentatge en les plataformes en línia creades pel 
professorat. 

En els annexos es troben els informes SELFIE, el plànol de la xarxa del centre i les 
anàlisis realitzades. 
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2.3. Selecció d'estratègies 

Per al disseny del PDC (Pla Digital de Centre) l'equip impulsor ha tingut en compte les estratègies més convenients per al centre tenint en 
compte el context, els resultats obtinguts amb l'eina SELFIE, l'impacte sobre la nostra organització, la importància que tenen dins de 
cadascuna de les àrees estratègiques definides i els recursos necessaris per a portar-les a terme. Totes aquestes estratègies marcaran els 
objectius a  l‘ús que volem arribar mitjançant aquest PDC i es basaran en el marc DigComOrg i en la informació obtinguda després de la 
realització del qüestionari SELFIE. 

Com en l'apartat anterior ja hem identificat algun dels punts positius i negatius entre les característiques particulars del nostre centre, 
tenint en compte també l'entorn en el qual es troba, volem continuar ací amb una aproximació DAFO (Febleses, Fortaleses, Amenaces i 
Oportunitats).  Arribat aquest punt, cal recordar que en l'anàlisi DAFO d'un centre intervenen, d'una banda, els agents de l'entorn (factors 
externs) sobre els quals el centre no té control, que poden suposar amenaces i oportunitats. I, d'altra banda, els agents del centre sobre els 
quals el mateix sí que té control (factors interns), entre els quals detectarem les nostres febleses i fortaleses.  

Per tant, gràcies a l'autoreflexió realitzada en l'apartat anterior, hem desenvolupat la següent anàlisi DAFO: 

ANÀLISI DAFO 

FEBLESES FORTALESES 

• B1, B2. Paper que exerceix el lideratge en la integració de les 
tecnologies digitals en el centre educatiu i en el seu ús efectiu per 
a l'ensenyament i l'aprenentatge.   

• G1, G3, F1, F4. Mesures que el centre podria considerar per a 

substituir gradualment l'avaluació tradicional per un conjunt de 

pràctiques més ampli, centrades en l'alumnat, personalitzades i 

realistes que es recolzen en les possibilitats que ofereix la 

tecnologia.  

• A1. L'IES Gaia no disposa d'una estratègia digital definida. 

• C1, C2, C3. La infraestructura amb la qual explica el centre 
(ordinadors en totes les aules per a tot el professorat, tauletes i 
portàtils disponibles per a reservar i poder utilitzar per part de 
l'alumnat) amb accés a Internet en tot el centre. 

• I1, I2, I3. Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge (cursos 
d'AULES) i del correu electrònic per a comunicar-nos amb el 
nostre alumnat. 

• C5. Instal·lació, actualització i el manteniment dels dispositius i 
de les instal·lacions del centre realitzat pels integrants del 
departament d'informàtica amb l'ajuda de tot el claustre 
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• G5, G6. El professorat podria posar en pràctica més activitats 

d'autoavaluació i coavaluació entre l'alumnat a través de les 

diferents assignatures i/o mòduls que imparteix. 

informant de les incidències detectades. 

• I4. Actualització i manteniment de la pàgina web del centre 
allotjada en Portal.Edu realitzada pel coordinador de secundària. 

• D2, D3. El desenvolupament professional continu del professorat 
a través de cursos de formació oferits pel CEFIRE i de la seua 
participació en grups de treball i seminaris que s'organitzen en el 
centre cada curs escolar.  

AMENACES OPORTUNITATS 

• AM1. La capacitat per a la qual va ser dissenyat el centre fa anys 
que s'ha vist superada pel creixement exponencial de l'alumnat 
matriculat en el mateix. 

• AM2. El conjunt de capacitats, coneixements i actituds que 
permeten a l'alumnat emprar les tecnologies digitals de forma 
segura, creativa i crítica. 

• AM3. Adaptació del mètode d'ensenyament a les necessitats 
individuals de l'alumnat, a la proposta d'activitats digitals que ho 
motiven, que fomenten la seua creativitat, el treball tant en grup 
com a col·laboratiu i la seua participació en projectes 
interdisciplinaris. 

• AM4. Problemes de convivència derivats del mal ús de les xarxes 
socials. 

• AM5. Inexistència d'un repositori per part de l'administració de 
REOs. 

• OP1. L'IES Gaia és Centre Digital Col·laboratiu des d'abril de 2022 
cosa que permetrà millorar la comunicació entre el professorat, 
amb l'alumnat i amb les famílies a través d'Office365 i altres eines 
posades a disposició per la Conselleria. 

• OP2. La utilització de les tecnologies digitals ens permetrà 
establir mecanismes per a avaluar els progressos d'ensenyament 
i aprenentatge. 

• OP3. La utilització de les tecnologies digitals ens permetrà 
millorar la col·laboració i comunicació per a compartir 
experiències i aprendre de manera efectiva dins i fora del centre. 

• OP4. Finançament europeu per a la digitalització dels centres 
educatius. 
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3.  PLA D'ACTUACIÓ 

3.1.   Objectius 

Després d'analitzar els informes SELFIE i el DAFO s'han seleccionat les estratègies i 
definit els objectius que ens anem a marcar per a desenvolupar nostra estratègia 
digital de centre a curt i mitjà termini. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS 

LI1. Definir l'estratègia digital de 
centre aprofitant el 
finançament europeu (A1, OP4). 

LI1.O1 
Elaborar un PDC. 

 

LI1.O2 
Donar a conèixer el PDC al Consell 
escolar i al claustre per a la seua 
aprovació. 

LI2. Millorar la col·laboració i 
comunicació del professorat 
mitjançant la utilització de les 
tecnologies digitals (B1, B2, I4, 
OP1, OP3). 

  

LI2 .O1 

Utilitzar Teams com a intranet per a 
compartir els documents 
organitzatius com actes, 
programacions, horaris i llistats. 

LI2 .O2 
Crear Xats o Canals per a la 
coordinació entre professors. 

LI2 .O3 
Utilitzar AULES Docent com a mitjà de 
comunicació entre el professorat. 

LI3. Millorar l'equipament del 
que disposa el centre (C1, C2, 
C3, C5, OP4). 

LI3 .O1 
Incorporar el maquinari que facilita la 
DGTIC a les diferents aules 
seleccionades. 

LI4 . Facilitar el 
desenvolupament professional 
continu del professorat (D2, 
D3). 

LI4 .O1 

 

Formació en Outlook i Teams per a la 
comunicació. 

 

LI4 .O2 
Formació en OneDrive per a crear, 
editar i compartir arxius. 

LI5 . Crear i reutilitzar recursos 
educatius oberts (I1, I2, I3, AM5). 

LI5 .O1 

 

Crear banc REOs (Recursos Educatius 
Oberts). 

 

LI6 . Actualitzar i incloure 
innovació en les pràctiques 
d'ensenyament aprenentatge 
fent ús de les tecnologies 
digitals (F1, F4, OP2, OP3). 

LI6 .O1 
Donar a conèixer les metodologies de 
treball per projectes a tot el centre. 
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LI7 . Ampliar el conjunt de 
pràctiques d'avaluació a través 
de les possibilitats que ofereix 
la tecnologia. (G1, G3, G5, G6, 
OP2). 

LI7 .O1 
Avaluar aprenentatges de l'alumnat i 
l'acte i coavaluació. 

LI8 . Millorar la competència 
digital de l'alumnat (AM2, AM3, 
AM4). 

LI8 .O1 
Formar a l'alumnat en l'ús segur i 
responsable d'Internet. 

LI8 .O2 Utilitzar Aules com LMS. 

LI8 .O3 
Utilitzar el correu electrònic d'una 
forma adequada. 
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3.2. Pla d'actuació 

Per a cadascuna de les àrees de l'informe SELFIE hem determinat els objectius i planificat les accions que durem a terme per a aconseguir-
los. Per tant, per a cadascun d‘ells  hem establit, a més de les accions a dur a terme, els recursos que necessitarem, els agents responsables, 
els terminis i els indicadors d'assoliment de cadascuna d'aquestes accions. 

Els objectius fixats tenen les següents característiques, d'acord amb els objectius SMART: són específics, mesurables, abordables, rellevants 
i limitats en el temps. 

S'avaluarà cadascuna de les accions definides atenent a indicadors d'assoliment como els indicats en la següent taula: 

 

1  No s'ha aconseguit.  

2  Parcialment aconseguit.  

3  Totalment aconseguit fora de la temporalització.  

4  Totalment aconseguit dins de la temporalització.  
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A. Lideratge 

OBJECTIUS 

1 Elaborar un PDC 

2 Donar a conèixer el PDC a Consell escolar i claustre per a la seua aprovació 

Objectius Acció Recursos Responsables Temporalització Indicador 

1 2 3 4 

1 1.1 Reunions presencials mensuals dels 
integrants del PDC 

Document 
compartit en 
l'OneDrive 

Integrants del 
PDC 

1a i 2a Avaluació     

1.2 Formació a través de l'assessor/a para 
l'elaboració del PDC 

Eines Office365 Assessor/a i 
integrants del 
PDC 

1a i 2a Avaluació     

2 2.1 Donar a conèixer la utilitat del PDC a 
direcció, departaments i professorat. 

Mitjançant una 
infografia 

Assessor i 
integrants del 
PDC 

2a Avaluació     

2.2 Informar en l'ordre del dia del claustre Correu 
electrònic 
Outlook 

Equip directiu 2a Avaluació     
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B. Col·laboració i xarxes 

OBJECTIUS 

1 Utilitzar Teams com a intranet per a compartir els documents organitzatius com actes, programacions, horaris i llistats. 

2 Crear Xats o Canals per a la coordinació entre professors. 

3 Utilitzar AULES Docent com a mitjà de comunicació entre el professorat. 

Objectius Acció Recursos Responsable Temporalització Indicador 

1 2 3 4 

1 1.1 Crear en equip TEAMS General del 

claustre carpetes organització del 

centre 

Pujar les actes, butlletins i 

resultats de les 

avaluacions. Llistat 

d'alumnat amb 

assignatures pendents. 

Informació facilitada per 

les escoles en el pla de 

transició. Pujar Excel amb 

informació d'alumnat, 

professorat i famílies. 

Accés a formularis 

d'incidències 

informàtiques, reserva de 

Equip directiu 1a Avaluació         
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dispositius i d'aules 

d'informàtica. Accés al 

formulari d'AAEE i fulla 

d'autoritzacions. 

2 2.1 Crear canals privats per 

departament, projecte ERASMUS, etc. 

Des de la identitat digital 

de centre. 

Equip directiu 1a Avaluació         

2.2 Transitar de les eines de Google a 

les eines facilitades per Office 365. 

Des de la identitat digital 

de centre crear etiquetes 

en TEAMS per a cadascun 

dels grups de docència. 

Equip directiu 1a i 2a Avaluació         

3 3.1 Crear curs d'AULES Docent basat 

en fòrums per a cada nivell i grup. 

AULES Docent Equip directiu 1a Avaluació         
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C. Infraestructura i equips 

OBJECTIUS 

1 Incorporar el maquinari que facilita la DGTIC a les diferents aules seleccionades. 

Objectius Acció Recursos Responsable Temporalització Indicador 

1 2 3 4 

1 1.1 Preparar una formació per al maneig dels 

nous dispositius. 

Reunions de 

coordinació a 

través de 

TEAMS 

Integrants del 

PDC 

Durant el curs 

escolar 
        

1.2 Realitzar un manual bàsic d'engegada 

d'equips 

Eines d'Office 

365 

Integrants del 

PDC 

Durant el curs 

escolar 
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D. Desenvolupament professional continu 

OBJECTIUS 

1 Formació en Outlook i Teams per a la comunicació. 

2 Formació en OneDrive per a crear, editar i compartir arxius. 

Objectius Acció Recursos Responsable Temporalització Indicador 

1 2 3 4 

1 1.1 Programar formacions amb l'assessor/a PDC 

d'Outlook i Teams 

Eines d'Office365 Assessor/a i 

integrants del 

PDC 

1a i 2a Avaluació         

2 2.1 Programar formacions amb l'assessor/a PDC 

d'OneDrive 

Eines d'Office365 Assessor/a i 

integrants del 

PDC 

1a i 2a Avaluació         

  



PLAN DIGITAL DE CENTRO | IES GAIA | 12 gener 2023 

22 

 

I. Pedagogia: suports i recursos 

OBJECTIUS 

1 Crear banc REOs (Recursos Educatius Oberts). 

Objectius Acció Recursos Responsable Temporalització Indicador 

1 2 3 4 

1 1.1 Confeccionar una estructura per a la base 

de dades REOs. 

Realitzar 

estructura base 

mitjançant One 

Drive creant 

carpetes en One 

drive per 

departaments, 

àrees, 

assignatures, 

mòduls o temes 

Integrants del 

PDC 

2a Avaluació         

1.2 Informar i fomentar la col·laboració de 

tot el claustre perquè incorpore recursos de 

les assignatures i mòduls corresponents. 

Informar al 

claustre a través 

del correu 

electrònic 

Tot el claustre A partir de la 2a 

avaluació 
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F. Pedagogia: implementació en l'aula 

OBJECTIUS 

1 Donar a conèixer les metodologies de treball per projectes a tot el centre. 

Objectius Acció Recursos Responsable Temporalització Indicador 

1 2 3 4 

1 1.1 Proposar activitats de col·laboració de 

l'alumnat a través de les TIC 

Utilitzar eines 

Office 365 per a 

la creació i 

exposició del 

treball realitzat 

Tot el claustre Tot el curs         
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G. Pràctiques d'avaluació 

OBJECTIUS 

1 Avaluar aprenentatges de l'alumnat i l'acte i coavaluació. 

Objectius Acció Recursos Responsable Temporalització Indicador 

1 2 3 4 

1 1.1 Establir que l'assessor forme al professorat 

sobre l'avaluació entre iguals. 

Utilitzar eines 

Office 365, en 

concret Forms, 

per a optimitzar 

el procés 

d'avaluació i/o 

autoavaluació. 

Equip impulsor 

del PDC 

2a Avaluació         

1.2 Realitzar un formulari Forms per a optimitzar el 

procés d'avaluació tant del professorat com de 

l'alumnat. 

Eines Office 365. 

Forms 

Tot el claustre A partir de la 2a 

avaluació 
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H. Competències digitals de l'alumnat 

OBJECTIUS 

1 Formar a l'alumnat en l'ús segur i responsable d'Internet. 

2 Utilitzar Aules com LMS. 

3 Utilitzar el correu electrònic d'una forma adequada. 

Objectius Acció Recursos Responsable Temporalització Indicador 

1 2 3 4 

1 1.1 Compartir l'enllaç amb l'alumnat del 

centre amb recomanacions i visionat de 

vídeos sobre netiqueta, identitat digital, 

ciberassetjament, sexting, etc. 

Compartir l'enllaç a 

aquests recursos a 

través d'AULES i el 

Correu electrònic. 

Departament 

d'informàtica. 

Previ al dia 

d'Internet segura 

(aproximadament 

la 1a setmana de 

febrer) 

        

2 2.1 Crear cursos per assignatura, matèria o 

nivell. 

AULES Tot el claustre 1a Avaluació         

3 3.1 Informar a través de web família de la 

forma d'accés a la nova identitat digital 

Realitzar una 

infografia amb els 

passos d'accés la 

identitat digital 

Equip directiu 1a Avaluació         
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3.2 Treballar en una tutoria l'accés i canvi de 

contrasenya del correu Outlook 

Projectar els passos 

a seguir en la classe 

de tutoria i 

l'alumnat que 

accedisca 

mitjançant 

l'ordinador o la 

tauleta. 

Tutors 1a Avaluació        
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3.3. Cronograma 

Com en tot pla, és important establir una planificació de les actuacions a portar avant per a açò és necessari confeccionar un cronograma 
on es detallaran els objectius lligats a les actuacions i el marc temporal en el qual es duran a terme, disposant així d'una visió temporal del 
Pla d'actuació.  

Una vegada establida la planificació inicial a través del cronograma, es pot controlar la implementació de les actuacions i les correccions 
que són necessàries aplicar per a complir els objectius marcats. Així mateix, anualment, podem establir nous cronogrames o revisar els 
existents i afegir o ampliar actuacions als objectius que estan dissenyats. 

  

ÀREES  OBJECTIUS ACCIONS  1a AVAL 2a AVAL 3a AVAL 

 

 

LG 

1.Elaborar un PDC 1.1 Reunions presencials mensuals dels integrants del PDC.    

1.2 Formació a través de l'assessor per a l'elaboració del PDC.    

2. Donar a conèixer el PDC a 
Consell escolar i claustre 
per a la seua aprovació 

2.1 Donar a conèixer la utilitat del PDC a adreça, departaments i 
professorat. 

   

2.2 Informar en l'ordre del dia del claustre.    

 
 
 
 
 
 

CI 

1.Utilitzar Teams com a 
intranet per a compartir els 
documents organitzatius 
com a actes, 
programacions, horaris i 
llistats. 

 
1.1 Crear en equip TEAMS General del claustre carpetes organització del 
centre. 

   

2. Crear Xats o Canales per a 
la coordinació entre 
professors. 

2.1 Crear canals privats per departament, projecte ERASMUS, etc.    

 
   

3. Utilitzar AULES Docent 
com a mitjà de comunicació 
entre el professorat. 

 
3.1 Crear curs d'AULES Docent basat en fòrums per a cada nivell i grup. 
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ÀREES  OBJECTIUS ACCIONS  1a AVAL 2a AVAL 3a AVAL 

 
 

DPC 

 
1. Formació en Outlook i 
Teams per a la comunicació. 

 
1.1 Programar formacions amb l'assessor/a PDC d'Outlook i Teams. 

   

2.  Formació en OneDrive 
per a crear, editar i 
compartir arxius. 

 
2.1 Programar formacions amb l'assessor/a PDC de OneDrive. 

   

 
IE 

 

1. Incorporar el maquinari 

que facilita la DGTIC a les 

diferents aules 

 
1.1 Preparar una formació per al maneig dels nous dispositius. 

   

1.2 Realitzar un manual bàsic d'engegada d'equips    

 
PR 

1. Crear banc REO 

(Recursos Educatius 

Oberts). 

1.1 Confeccionar una estructura per a la base de dades REO. 
   

1.2 Informar i fomentar la col·laboració de tot el claustre perquè 
incorpore recursos de les assignatures i mòduls corresponents. 

   

 
PI 

 
1. Donar a conèixer les 
metodologies de treball 

per projectes a tot el 

centre. 

 
1.1 Proposar activitats de col·laboració de l'alumnat a través de les TIC 

   

 
EV 

1. Avaluar aprenentatges 

de l'alumnat i l'acte i 

coavaluació. 

1.1 Establir que el/l'assessor /a forme al professorat sobre l'avaluació entre 
iguals. 

   

1.2 Realitzar un formulari Forms per a optimitzar el procés 

d'avaluació tant del professorat com de l'alumnat. 
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ÀREES  OBJECTIUS ACCIONS  1a AVAL 2a AVAL 3a AVAL 

 
 

 
CDA 

 
1. Formar a l'alumnat en el 
ús segur i responsable 

d'Internet. 

1.1 Compartir l'enllaç amb l'alumnat del centre amb recomanacions i 

visionat de vídeos sobre netiqueta, identitat digital, ciberassetjament, 

sexting, etc. 

   

2. Utilitzar Aules com LMS. 2.1 Crear cursos per assignatura, matèria o nivell.    

 
3. Utilitzar el correu 
electrònic d'una forma 

adequada. 

3.1 Informar a través de web família de la forma d'accés a la nova 
identitat digital 

   

3.2 Treballar en una tutoria l'accés i canvi de contrasenya del correu 
Outlook 
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4. AVALUACIÓ 

Amb les dades arreplegades en finalitzar el curs, els diferents agents avaluadors, 
elaboraran un informe en el qual arrepleguen els següents aspectes: 

• Grau de consecució dels objectius marcats. Basat en el grau de consecució 
de les actuacions que s'han dut a terme, analitzant els possibles motius de la 
no consecució d'aquests . 

• Propostes de millora sobre les actuacions realitzades. 

L'equip impulsor serà l'encarregat de: 

• Analitzar els informes anteriors. 
• Realitzar, si es considerara necessari, una nova anàlisi SELFIE per a veure 

l'impacte en el centre del Pla d'Actuació desenvolupat. Per a açò s'analitzaran 
els canvis produïts en les diferents àrees del SELFIE. 

Amb les dades arreplegades en els punts anteriors l'equip impulsor tindrà suficients 
dades per a poder abordar el disseny del pla d'actuació per al curs pròxim. 

 

4.1. Instruments d'avaluació 

L’equip impulsor avaluarà els objectius fixats en cadascuna de les àrees SELFIE per a 
cadascuna de les línies estratègiques definides juntament amb les accions previstes 
en el pla d'actuació. 
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A. LIDERATGE 

LI 1. Definir l'estratègia digital de centre aprofitant el finançament europeu 
SÍ NO 

Objectius LI101 i LI102. Existeix un document de treball del Pla Digital de Centre.   

Observacions: 

 

Responsable:                                                                                                                La direcció del centre 

 

Data d'avaluació 

 

 

B. COL·LABORACIÓ I XARXES 

LI2 . Millorar la col·laboració i comunicació del professorat mitjançant la utilització de les tecnologies digitals 
SÍ NO 

Objectiu LI201. S'ha utilizat Teams com a intranet per a compartir els documents organitzatius com a actes, 
programacions, horaris i llistats. 

  

Objectiu LI202. S'han creat Xats i/o Canals per a la coordinació entre professors.   

Objectiu LI203. S'utiliza AULES Docent com a mitjà de comunicació entre el professorat.   

Observacions: 

 

Responsable:                                                                                                                La direcció del centre 

 

Data d'avaluació 
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C. INFRAESTRUCTURA I EQUIPS 

LI3 . Millorar l'equipament del que disposa el centre 
SÍ NO 

Objectiu LI301. S'ha incorporado el maquinari que facilita la DGTIC a les diferents aules seleccionades.   

Observacions: 

 

Responsable:                                                                                                                       L'equip impulsor 

 

Data d'avaluació 

 

 

D. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU 

LI4. Facilitar el desenvolupament professional continu del professorat 
SÍ NO 

Objectiu LI401. S'ha creat un curs en AULES Docent per a formar al professorat del claustre en Outlook i Teams 
per a millorar la comunicació. 

  

Objectiu LI402. S'ha creat un curs en AULES Docent per a formar al professorat del claustre en OneDrive per a 
crear, editar i compartir arxius. 

  

Observacions: 

 

Responsable:                                                                                                                       L'equip impulsor 

 

Data d'avaluació 
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E. PEDAGOGIA: SUPORTS I RECURSOS 

LI5 . Crear i reutilitzar recursos educatius oberts (REO) 
SÍ NO 

Objectiu LI501. S'ha crevado un banc REO (Recursos Educatius Oberts).   

Observacions: 

 

Responsable:                                                                                                                       L'equip impulsor 

 

Data d'avaluació 

 

 

F. PEDAGOGIA: IMPLEMENTACIÓ EN L'AULA 

LI6 . Actualitzar i incloure innovació en les pràctiques d'ensenyament aprenentatge fent ús de les tecnologies 
digitals 

SÍ NO 

Objectiu LI601. S'ha informat al claustre sobre les metodologies de treball per projectes.   

• S'han proposat activitats de col·laboració de l'alumnat a través de les TIC   

Observacions: 

 

Responsable:                                                                                                                       L'equip impulsor 

 

Data d'avaluació 
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G. PRÀCTIQUES D'AVALUACIÓ 

LI7 . Ampliar el conjunt de pràctiques d'avaluació a través de les possibilitats que ofereix la tecnologia 
SÍ NO 

Objectiu LI701. S'han avaluat els aprenentatges de l'alumnat a través de l'autoavaluació  i de la coavaluació.   

Observacions: 

 

Responsable:                                                                                                                       L'equip impulsor 

 

Data d'avaluació 

 

H. COMPETÈNCIES DIGITALS DE L'ALUMNAT 

LI8 . Millorar la competència digital de l'alumnat SÍ NO 

Objectiu LI801. S'ha format a l'alumnat en l'ús segur i responsable d'Internet.   

• El departament d'informàtica ha compartit un enllaç amb els tutors de tots els nivells del centre que conté 
recomanacions i vídeos sobre netiqueta, identitat digital, ciberassetjament, sexting, etc.  

  

• Els tutors i les tutores han format a l'alumnat sobre l'ús segur i responsable d'Internet.   

Objectiu LI802. S'utiliza Aules com LMS (Sistema de Gestió d'Aprenentatge).   

• S'han creat cursos en AULES per assignatura, matèria o nivell.   

Objectiu LI803. S'utiliza el correu electrònic d'una forma adequada.   

• L'equip directiu ha informat a través de web família de la forma d'accés a la nova identitat digital   

• S'ha treballat en la tutoria l'accés i canvi de contrasenya del correu Outlook amb l'alumnat   

Observacions: 

 

Responsables:                                                                                                                      L'equip impulsor 

 

Data d'avaluació 



PLAN DIGITAL DE CENTRO | IES GAIA | 12 gener 2023 

35 

 

5. ANNEXOS 

Per a facilitar el desenvolupament del Pla Digital de Centre hem recopilat en aquest 
apartat els índexs de finalització i el resum de les àrees obtingudes en l'informe 
SELFIE, el plànol de la xarxa del centre i l'estratègia TIC del projecte d'adreça. 

5.1. Informe SELFIE 

5.1.1.  Índexs de finalització 

 

5.1.2. Resum de les àrees 

Les xifres que figuren a continuació mostren la mitjana de les respostes dels 
membres de l'equip directiu, el professorat i l'alumnat en relació amb cadascuna de 
les àrees. 
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5.2. Plànol de xarxa 
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5.3. Estratègia TIC projecte de direcció  

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2015 

PLA DE MILLORA 4: FOMENTAR L'ÚS DE LES TIC 

Creiem que el correcte ús de les TIC pot afavorir l'atenció a la diversitat de l'alumnat. 
La formació en TIC és una de les nostres prioritats a curt termini, tal com evidencia 
la seua presència en la formació autònoma del centre en les últimes tres 
convocatòries. De fet, és aquest un dels aspectes que ha cuidat més efectivament 
l'IES Gaia en els seus últims vuit anys i que el nostre projecte de direcció pretén 
mantenir. 

 Donarem impuls a les eines informàtiques que ja tenim, com és la plataforma 
moodle i el blog i més recentment amb la generalització de l'ús d'aplicacions per a 
mòbils. La formació del professorat pot fer possible que en un termini no massa llarg 
la utilització d'ordinadors i tauletes en l'aula siga una realitat completa. Lògicament, 
a ningú escapa que la utilització d'aqueix últim suport necessita d'una quantiosa 
inversió que el centre no està ara en condicions de suportar, per la qual cosa es fa 
imprescindible la col·laboració de la nostra administració educativa. No obstant açò, 
pensem que encara no estem aprofitant suficientment les possibilitats que ofereix 
la nostra web i la plataforma moodle, per la qual cosa hem d'insistir a afavorir el seu 
ús per part del professorat i el seu aprofitament per part de l'alumnat. Estudiarem 
així mateix la possibilitat de crear una intranet en el Centre com a vehicle de 
transmissió d'informació i de coneixements entre tota la comunitat educativa. 

És indubtable que les TIC han canviat i seguiran canviant el procés d'ensenyament i 
aprenentatge. Estem d'acord en què és necessari que els centres educatius utilitzen 
de la manera més eficient possible els recursos que aquestes ens ofereixen. No 
obstant açò, la seua incorporació no pot realitzar-se ignorant per complet les 
necessitats reals de la seua utilització (que depenen totalment del docent) ni tampoc 
les necessitats tècniques que requereix i, sense les quals, aquesta incorporació pot 
entorpir més que una altra cosa el citat procés. Des d'aquesta premissa es proposen 
les següents estratègies:  

• Accedir a les TIC com a forma de comunicació entre els membres de la 
comunitat educativa: 

• Utilitzar la pàgina web del centre com a mitjà d'informació (accés a les 
incidències de l'alumnat, notícies del centre, convocatòries de premis, de 
cursos, recursos educatius…; accés al catàleg de la biblioteca del centre). 

• Utilitzar el correu electrònic (mitjançant el compte de correu que el centre 
genera a cadascun dels professors i PAS). 

• Utilitzar la plataforma moodle per a la realització d'activitats de reforç i 
ampliació per a l'alumnat durant el curs i com a banc de recursos i activitats 
d'autoavaluació. 

• Generalitzar la utilització del programa ÍTACA per al control de faltes i la 
introducció de notes de l'alumnat, així com mitjà de comunicació entre el 
professorat. 

• Impulsar la formació en aquells aspectes que més interessen al professorat. 
Les TIC han de ser un mitjà d'enriquir el procés d'ensenyament-aprenentatge, 
però no han de convertir-se en una fi en si mateixes. Per açò la forma més 
efectiva és proporcionar ajuda al docent en aquelles eines que necessita per 
a realitzar el seu treball. Aquesta formació ha sigut i serà tinguda en compte 
a l'hora de programar les activitats de formació del PAFC.  
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• En íntima relació amb l'apartat anterior està la possibilitat, si no necessitat, de 
debatre en profunditat (en reunions de departament, comissió de 
coordinació pedagògica i claustre) l'assumpció de canvis metodològics 
substancials que incloguen l'ús de materials diversos i fomenten l'autonomia 
de l'alumnat. Amb açò aconseguirem que l'ús de les TIC siga conseqüència 
directa, necessàriament, de la formació del professorat i de la seua inclusió 
habitual en la classe.  

• Utilitzar les possibilitats que ofereix el Portal de Recursos Aula Planeta, una 
vegada que hàgem analitzat serenament les seues bondats i manques. 

• Aplicar les TIC en la classe: 
o Mitjançant la utilització d'ordinadors i projectors. 
o Facilitant l'accés a les aules d'informàtica de les quals disposa el centre. 
o Utilitzant ordinadors portàtils (i tauletes en un futur) perquè l'alumnat 

realitze certes activitats. 
o Aplicant estratègies encara poc esteses com la flipped classroom o classe 

a l'inrevés 
• Fomentar l'adquisició de coneixements dels pares/mares de l'alumnat en les 

TIC. 
o Col·laborant amb l'Ajuntament en l'oferta de formació als pares. 
o Organitzant jornades en el centre amb la col·laboració de l'alumnat del 

PCPI (fins ara) i de la FPB del centre que cursa la qualificació de Sistemes 
Microinformáticos i Informàtica d'Oficina. 

Per a desenvolupar les estratègies exposades anteriorment són necessaris també un 
conjunt de mitjans materials sense els quals seria impossible. En aquest aspecte les 
actuacions previstes són les següents:   

• Seguir invertint una part important del pressupost en la dotació de les aules-
classe i de les aules d'informàtica segons les necessitats del professorat. 

• Seguir sol·licitant la renovació de les aules d'informàtica, que disposen d'un 
material que s'està quedant obsolet. 

• Invertir en l'adquisició d'un aula mòbil (mitjançant ordinadors portàtils o 
tauletes), que facilite el seu ús habitual en la classe i permeta convertir 
qualsevol aula en un aula d'informàtica de manera puntual.  

Com a indicadors d'avaluació d'aquest pla de millora s'estableixen els següents:  
1. Grau d'utilització de les TIC entre els docents (correu electrònic, web, 

plataforma moodle, sistema ÍTACA, …)  
2. Nivell de satisfacció amb els recursos informàtics del centre i la seua gestió. 
3. Grau d'incorporació de recursos i metodologies TIC en les classes.  
4. Plantejament d'activitats que requerisquen el seu ús.  
5. Grau d'utilització entre els i les alumnes de les TIC amb finalitats educatives. 
6. Grau d'utilització per part dels pares.   
7. Nivell de satisfacció per part de la comunitat educativa en relació amb els 

recursos informàtics del centre. 

L'avaluació dels indicadors 1 al 5 ha de fer-se anualment, en la memòria del 
departament. L'avaluació dels indicadors 6 i 7 a través de les reunions amb els pares, 
de la informació proporcionada per l'AMPA i a través dels representants en el consell 
escolar. A més, no ha d'oblidar-se que l'avaluació diagnòstica inclou una enquesta 
sobre la utilització de les TIC en l'aula, en les matèries que aquella avalua.  
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RENOVACIÓ DIRECCIÓ 2019 

Pla de Millora 4: Fomentar l'ús de les TIC 
 
Com s'ha esmentat en el punt anterior, ha sigut desig majoritari del professorat del 
centre la seua adaptació a l'ús de les noves tecnologies, perceptible tant en la 
utilització generalitzada de plataformes i aplicacions digitals com en l'elaboració de 
blogs, canals de missatgeria instantània i utilització, encara experimental, d'eines 
com flipped classroom, etc. A açò s'uneix la compra, fins al moment, d'unes 35 
tauletes, per a la seua utilització en l'aula. En aquest sentit cal lamentar la manca 
d'un aula més d'informàtica, necessària per a evitar la destinació quasi en exclusiva 
de les existents per a impartir les classes d'informàtica i de FPB (Informàtica 
d'Oficina). Així mateix, el centre crea i gestiona cada curs els comptes de correu de 
tot el professorat, @institutogaia.es 

……………….. 
Les estratègies proposades i el grau d'aplicació d'aquest Pla de Millora són 
satisfactòries. Com ja indiquem, hem generalitzat l'accés a les TIC en el centre i entre 
la comunitat escolar, com ara la creació, manteniment i utilització de la pàgina web, 
blogs, el correu electrònic @institutogaia.es, canals de Telegram, Mail Relay, 
plataformes digitals com Moodle o la Cognitiva escolar per als alumnes amb NEE i 
alumnes de l'Aula Específica, utilització, quan és possible, de les aules d'informàtica 
per a altres matèries, tauletes, flipped classroom, la revista digital i la generalització 
de l'ús d'ÍTACA per professorat i pares/mares. La seua avaluació és fàcilment 
comprovable amb la seua utilització diària en el centre. 


