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Pla TAC
“A la societat d’Internet, el més complicat no és navegar, sinó saber on anar, on
buscar el que es vol trobar i què fer amb el que es troba. I això requereix
educació.”
Manuel Castells

L’escola del segle XXI no pot obviar que el nostre alumnat utilitza correctament
la tecnologia per a l’oci i la comunicació́ però, és també evident, que ha de ser
guiat i educat en l’adquisició́ de la competència digital. Aquesta competència
facilita l’adquisició́ de coneixements i permet un aprenentatge més autònom i
personalitzat.
La integració́ plena de les tecnologies a l’escola ha comportat un procés
d’innovació́ i de canvi (des de l ’inici del projecte 1x1 fins a l’actualitat) que ha
afectat, d’una banda, tots els integrants i, de l’altra, aspectes de funcionament:
pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic.
El nostre Pla TAC estableix les directrius necessàries per assegurar la
competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la
innovació metodològica. És a dir, és una estratègia que ens ajuda a millorar els
resultats educatius i afavorir la cohesió social.

Comissió tac
Formada per:
Pilar Betorz i Mar Betorz (Equip Directiu).
Òscar Vila ( Coordinador TAC i Cap departament TIC d’ESO i
Batxillerat).
Esther Bella (Cap de Departament TIC d’Educació Primària i
responsable del projecte i.Betlem).
Paola Reina (responsable del projecte 1x1 a ESO).
Mireia Salazar (responsable del projecte i.Betlem).
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Les seves responsabilitats:
Aspectes organitzatius, curriculars i d’avaluació com:
Coordinar la integració de les TIC en les programacions del
professorat i en l’avaluació de l’alumnat.
Vetllar per un ús correcte dels recursos TIC.
Animar les persones que formen part del centre docent a usar les
TIC.
Generar el currículum d’informàtica del centre educatiu.
Avaluar el compliment del currículum i actualitzar-lo anualment.
Assegurar-se que els estudiants adquireixen les competències
bàsiques en TIC corresponents al nivell educatiu.
Marcar una metodologia concreta per l’actualització dels docents
en l’àrea TIC.
Proposar millores en l’àrea TIC.
Fer un seguiment i avaluar cadascun dels aspectes dels diferents
grups.
Coordinar i dinamitzar la integració curricular de les TIC del centre.
Administrar les plataformes en ús.
Fomentar la creació de material educatiu en format digital.
Assessorar el professorat en la solució dels problemes que poden
sorgir al llarg del procés.
Conèixer les necessitats del centre envers les noves tecnologies.
Establir relacions i comunicar-se amb altres centres.
Aspectes normatius. Entre aquests cal destacar:
Disposar de la llicència d’ús per a tot el programari que s’utilitzi en
cadascun dels ordinadors del centre. En aquest sentit, l’adopció de
programari lliure ens facilita l’ús i la difusió d’aplicacions TIC sense
restriccions i amb ple respecte de la legalitat vigent.
Tenir en compte el respecte pels drets d’autoria i els criteris
d’accessibilitat en els materials digitals publicats pel centre.
Vetllar per una correcta aplicació dels principis de la legislació
relativa a protecció de dades i la promoció de conductes que
preservin els valors que se’n desprenen.
Vetllar per a què s’utilitzi la instal·lació del programari en català.
Vetllar per a què s’apliquin a la pàgina web del centre tots els
criteris d’accessibilitat.
Vetllar per a què es tinguin en compte les mesures d’ús segur i
responsable envers les TIC.
Vetllar per a què els materials digitals difosos pel centre siguin
respectuosos amb els drets d’autor i les llicències d’ús. Cal que la
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publicació de continguts per part del centre estigui sota una llicència
“Creative
Commons”.
Per últim, i tal com diu la Generalitat de Catalunya, és important
vetllar per a assegurar la protecció de dades de caràcter personal,
inclosa dins la normativa dels usos de la tecnologia de la informació
i la comunicació.

Funció del coordinador tac
El coordinador TAC és l’eix fonamental pel desenvolupament i gestió del
projecte irealitza una sèrie de funcions per assegurar la incorporació i l’adopció
de les tecnologies en els diferents àmbits de la nostra escola:
1. Àmbit institucional institucional: fa referència al lideratge administratiu,
pedagògic i tècnic.
Generar el currículum d’informàtica de l’escola.
Avaluar el compliment del currículum i actualitzar-lo anualment.
Assegurar-se que els estudiants adquireixen les competències bàsiques
en TIC corresponents al nivell educatiu.
Marcar una metodologia concreta per l’actualització dels docents en l’àrea
TIC.
Proposar millores en l’àrea TIC.
Fer un seguiment i avaluar cadascun dels aspectes dels diferents grups.
Comunicar a la direcció l’estat de la Infraestructura TIC.
2. Infraestructures TIC: recursos tecnològics (hardware, software, connectivitat i
suport tècnic).
Realitzar un informe mensual per controlar l’estat de les sales
d’informàtica (hardware i software), de les xarxes i d’Internet.
Mantenir contacte amb el suport tècnic per a fer manteniments preventius.
Coordinar l’execució de les tasques menors de manteniment (canvi de
teclats, reinstal·lació de sistemes operatius, etc.) i assegurar-se que hi ha
una existència raonable.
Administrar el servidor de dades (comptes d’usuaris, grups i
emmagatzematge de dades).
Vetllar per la seguretat dels equips.
Donar assessorament a l’equip directiu quant a l’adquisició de hardware i
software.
Redactar i mantenir actualitzat el “Reglament d’Ús de la infraestructura
TIC” del centre educatiu.
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Tenint present el reglament anterior, vetllar pel bon ús d’Internet i dels
equips del centre per part dels docents i dels estudiants.
3. Coordinació i docència TIC: les responsabilitats que té el coordinador i els
altres docents.
Acordar les formes de fer les classes per aconseguir les competències.
Impulsar l’ús de noves eines TIC.
Promoure entre els docents l’ús d’eines per crear, editar, visualitzar i
emmagatzemar activitats a la xarxa.
Buscar estratègies per fer intercanvis amb altres centres educatius.
Actualitzar, permanentment, als altres docents sobre noves eines TIC o
noves versions.
Plantejar i realitzar reunions per avaluar l’àrea i proposar millores.
4. Ajudar els Docents d’altres àrees per poder integrar les TIC a les seves aules.
Capacitar el professorat en els següents temes.
Utilització de les eines bàsiques TIC.
Alfabetitzar digitalment i ensenyar les noves maneres de fer i
d’actuar.
Utilització de les TIC per a enriquir els processos educatius.
Paisatges d’aprenentatge.
Recursos digitals disponibles a la xarxa per a cada àrea específica.
Pensament crític.
Competència en l ́ús de la informació.
Coordinar projectes diversos.
Ajudar a d’altres docents a plantejar projectes en els que s’usin
eines informàtiques orientant-los cap a un ús òptim d’aquestes.
Vetllar per a què aquests projectes estiguin ben plantejats i a
temps.
Promoure l’ús de recursos TIC nous o existents per ajudar-los en
les pràctiques educatives.
Conèixer els objectius i els continguts bàsics de tots els projectes.
Conèixer com es duran a terme tots els passos del projecte i
utilitzar una graella de seguiment per verificar que s’està complint
tot en el moment precís.
Vetllar per a què les graelles de seguiment estiguin ben
emplenades i a temps.
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Dialogar amb els altres docents i amb els participants per a
conèixer el desenvolupament del projecte i per a resoldre
problemes o proposar millores, si s’escau.
Avaluar si s’han acomplert els objectius i si s’han dut a terme.
5. Recursos digitals: disponibilitat i correcta utilització de recursos web i software.
Mantenir comunicació fluïda amb docents d’altres àrees per a ajudar-los
a ser més efectius a l’hora de buscar recursos web i en l’ús del software.
Tenir criteri per a seleccionar les eines informàtiques, o no, més
adequades per a dur a terme un projecte específic.
Buscar, recomanar i avaluar recursos web que facilitin funcions
administratives i/o acadèmiques.
Suggerir el software més adient per a atendre funcions del centre
educatiu.
Realitzar millores de propostes quant a adquisició de hardware i software,
qualitat d’accés a Internet o millores en general tenint en compte les
infraestructures TIC del centre.
Impulsar l’ús didàctic de les TIC i assessorar el professorat, així com
orientar-lo sobre la formació en TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i
el Coneixement).
Proposar a l’equip directiu els criteris més adients per a la utilització dels
recursos TIC del centre educatiu.
Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipament informàtics
juntament amb el servei de manteniment.
Assessorar l’Equip Directiu, el professorat i el PAS en l’ús d’aplicacions
de gestió acadèmica.
Altres responsabilitats que li atribueixi el director/a del centre pel que fa a
recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació.

Incorporació de les tic a l’escola
La incorporació de les TIC a l’escola i la seva integració en les pràctiques
educatives necessita que el professorat sigui molt competent amb aquestes. Això
ens ha fet desenvolupar unes mesures pel professorat, la qual cosa ens han
permès la seva implantació sense barreres:
1. El grau d’accés als ordinadors, connexions i programari que té el
professorat és total: tot el professorat disposa d’un portàtil o d’un iPad per
a l’ús personal.
2. El professorat disposa de les hores de permanència a l’escola per a
planificar i preparar les activitats instructives amb les tecnologies.
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3. El grau d’adequació del suport tècnic i administratiu que el professorat rep
per dur a terme aquestes tasques és molt important per a l’escola: tot el
professorat ha estat format digitalment en diversos aspectes: ús de les
plataformes escolars, ús dels iPads, ús de Google i totes les seves eines,
cursos d’ofimàtica, etc. Cada nou curs escolar es programa un taller de
formació per al professorat que inclou aspectes TIC.
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Concreció de l‘ús de les tic a l’escola
Usos més habituals de les tic a l’escola
Materials de consulta i de referència: enciclopèdies, diccionaris, atles, etc.
Llibres de text digitals que presenten els continguts curriculars en format
multimèdia, organitzats i seqüenciats de manera que faciliten la tasca del
professorat i la motivació de l’alumnat gràcies als elements interactius.
Complementàriament, molts llibres de text en suport paper que utilitzem
contenen també referències a continguts digitals.
Tutorials: materials educatius organitzats en forma de guia ordenada amb
els continguts d’aprenentatge i les instruccions per a fer les activitats:
materials d’autoaprenentatge.
Exercitacions: activitats del Jclic, miniunitats didàctiques de l’Edu365.cat,
materials elaborats amb Quaderns Virtuals, etc.
Instruments de creació i treball intel·lectual: programari ofimàtic, de dibuix,
multimèdia, calculadores, traductors, eines del web 2.0 (blocs, wikis, etc.).
Simulacions: applets o jocs que permeten simular processos físics,
químics, fer experiments, etc.
Continguts adaptatius (els quals permeten la personalització): el sistema
reconeix l’usuari i l’encamina a la realització d’activitats adaptades al seu
nivell de coneixements i a la superació de les seves pròpies dificultats
(matemàtiques o les llengües estrangeres).
Projectes col·laboratius: projectes telemàtics col·laboratius entre centres
educatius. Projectes en xarxa (http://www.xtec.cat/projxarxa/index.htm).
Paisatges d’aprenentatge: aprenentatge personalitzat que ens permet
atendre la diversitat a l’aula.

Normativa general d’ús de les tic de l’escola
L’objectiu d’aquesta normativa és el de poder fer un ús racional i responsable
de les TIC a l’escola. La podríem resumir en quatre punts:
Les TIC són una eina de treball i d’estudi.
El respecte als companys, al professorat i a tota la comunitat educativa.
El professor/a és qui organitza i dirigeix l’ús de l’equipament
informàtic a les aules. En cap cas es faran tasques diferents amb
l’ordinador de les que indica el professor/a.
L’alumne/a és responsable del seu ordinador i n’ha de tenir cura així
com de la resta d’equipaments, per a garantir entre tots els seu bon
funcionament.
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Ús responsable de la connexió a la xarxa
1. Ús de la xarxa de l’escola ha de ser exclusivament per a activitats
acadèmiques i dirigides per algun professor/a.
2. Cal recordar que tota l’activitat de la xarxa és monitoritzada i
enregistrada.
3. Per a utilitzar la xarxa wifi de l’escola cal conèixer i acceptar aquesta
normativa. I seguir les següents instruccions per la connexió:
Cal que el nom de l’ordinador connectat estigui identificat amb el nom
d’usuari del PC de la forma: curs+nom (ex: eso4oscarv).
Els noms de les xarxes són: SECUNDARIA_ALUMNES / o /
PRIMARIA_ALUMNES amb la constrasenya: LaXarxaNoFalla.
4. La connexió és sempre limitada i cal fer-ne un bon ús:
Les actualitzacions del programari, antivirus i sincronitzacions de
carpetes compartides… s’haurien de fer en la mesura del possible a
casa de forma regular.
No és permès descarregar música o vídeo (itunes, youtube, netflix,
popcorn, yomvi … ) ni via retransmissió en directe, ni p2p, carpetes
compartides, etc., atès que consumeix molt ample de banda, genera
distraccions i sovint el material descarregat no respecta la propietat
intel·lectual/drets d’autoria.
5. No es permet la connexió d’altres aparells (mòbils, tauletes tàctils, ebooks,
ipods, consoles de jocs ...) a la xarxa de l’escola sense el permís explícit d’un
professor.
6. Cal evitar les distraccions i no navegar per webs no relacionats amb les
activitats acadèmiques, ni connectar-se a xats (Facebook, Twitter o qualsevol
altra xarxa social) durant les classes. Cal tenir cura amb el vídeo en línia.
7. Determinats programes no es poden executar dins de l’escola perquè poden
alentir, en el millor dels casos, al funcionament de les connexions de tot el
centre:
Intercanvis d’arxius (P2P, emule, ares, torrents...).
Descarrega massiva de fitxers.
Jocs, apostes o compres online.
Programes destinats o que puguin a interrompre, filtrar o registrar les
comunicacions de la xarxa.

Ús cívic i segur de les tic
1. Recordar que qualsevol ús s’ha de basar en el respecte a la comunitat
educativa.
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2. Cal treballar sempre amb un compte d’usuari propi i no fer servir mai el
compte d’un altre usuari; si us trobeu amb un ordinador amb la sessió oberta
cal primer tancar la sessió i obrir-ne la pròpia.
3. No s’han de tenir ni exposar fotografies o vídeos de contingut inapropiat
o que puguin perjudicar a cap membre de la comunitat educativa.
4. Cal respectar el dret a la protecció de la pròpia imatge i per això la càmera
web i el micròfon, o d’altres mitjans de gravació, només s’han d’utilitzar quan
ho demani el professor/a. Mai s’ha de fotografiar ni gravar la veu d’altres
persones de l’escola.
5. Cal respectar els drets d’autors/es i la propietat intel·lectual,. A l’escola
no es poden descarregar ni distribuir pel·lícules, programes, jocs, música,
fotografies ni cap altre material amb drets d’autor/a.
6. En l’elaboració de treballs escolars cal respectar la correcta atribució de
l’autoria dels materials utilitzats tot respectant la llicència amb la que s’han
publicat.
Convé seure adequadament per tenir cura de l’esquena i la vista:
Esquena recta contra el respatller.
Braços i les cames formen angle de 90 graus.
La pantalla ha de quedar, com a mínim, a dos pams dels ulls.

Normativa d’ús dels ordinadors portàtils
L’alumne/a és l’únic usuari autoritzat del seu ordinador però els seus
professors/es de l’escola i els seus pares, mares o tutors/es sempre
tindran accés als seus continguts.
Per utilitzar portàtils durant les classes hauran de conèixer i acceptar
tota la normativa d’usos de les TIC a l’escola.

•

Abans de classes
1. Només de manera excepcional es podrà endollar l’ordinador a les
classes. Per tant, cal dur-lo sempre carregat de casa.
2. De manera periòdica (idealment cada 15 dies) cal fer un manteniment
mínim de l’ordinador:
a. Comprovar que totes les actualitzacions (windows, antivirus,
navegadors, java, etc.) estiguin al dia.
b. Passar un programa antivirus.
c. Comprovar l’estat de les còpies de seguretat de les dades i arxius
de treball (les carpetes documents).
3. El rendiment de l’ordinador és limitat i, en conseqüència, cal evitar la
instal·lació de programes i valorar amb criteri i sentit comú quan sigui
necessari.
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•

Durant les classes
1. És molt fàcil caure en distraccions; per tant, quan el professor/a ho indiqui,
els alumnes mantindran tancada la tapa de la pantalla.
2. S’haurà d’apagar l’ordinador després de cada classe i esperar les
indicacions del següent professor/a.
3. No s’està permès l’ús d’auriculars si el professor/a no ho autoritza
explícitament.
4. Els alumnes només podran treure els ordinadors de l’aula per a la classe
d’anglès i les matèries optatives.
5. Els alumnes no podran utilitzar l’ordinador a l’hora del pati, al migdia i als
canvis de classe.
6. Les aules quedaran sempre tancades amb clau quan estigui buida a les
hores del pati i al migdia.
7. No es pot fer servir l’ordinador de l’aula sense el permís explícit del
professor/a.

•

Ordinadors de recanvi/auxiliars.
1. Només s’hi podrà accedir si és imprescindible pel seguiment de la classe.
2. Cal omplir sempre la llista adjunta (nom, data, etc.) amb la supervisió
d’un professor/a.
3. Per a minimitzar les interrupcions de les classes es demanarà o a primera
hora abans de començar les classes o durant les hores de pati.

•

Cura dels ordinadors
1. És responsabilitat de l’alumne/a que el seu portàtil estigui sempre llest
per al seu correcte funcionament.
2. La contrasenya de cada alumne/a ha de ser secreta i no es pot compartir
amb d’altres alumnes.
3. L’alumnat ha de portar la bateria sempre carregada i les
actualitzacions al dia (Windows i antivirus). Per precaució portarà també
el cable d’alimentació cada dia l’escola.
4. Els portàtils i els carregadors han d’estar identificats amb un adhesiu
on hi consti el nom i el seu número de sèrie.
5. L’alumnat portarà també cada dia un ratolí, uns auriculars i una funda
protectora on guardarà el portàtil i tots els seus dispositius.
6. L’aspecte de l’ordinador (salvapantalles, adhesius externs, etc.) serà
d’acord als criteris establerts per d’altres materials escolars: els alumnes
poden personalitzar-los respectant la normativa de convivencia.
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7. Cal usar les configuracions de pantalla que permeten treballar de la
manera més còmoda possible. Els cursors que vibren i les combinacions
de colors fosques creen un entorn de treball difícil.
8. Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries i
dins la carpeta Documents.
9. Es recomana fer periòdicament còpies de seguretat al llapis de memòria
o al núvol. No és convenient compartir el llapis de memòria.
10. En cap cas s’instal·laran programes d’origen incert, sense llicència,
cracks... o programes amb l’objectiu de trencar/saltar les proteccions de
l’ordinador seu, dels companys o de la xarxa de l’escola.

Ús de portàtils fora del programa 1x1
Per utilitzar portàtils durant les classes l’alumnat haurà de conèixer i
acceptar tota la normativa d’usos de les TIC a l’escola i sota la seva
responsabilitat.
Caldrà que porti el portàtil carregat de casa.
Caldrà que estiguin correctament identificats.
L’ús dels portàtils no pot interrompre les classes.
No és permès l’ús d’auriculars si el professor no ho autoritza
explícitament.
No es pot fer servir l’ordinador de l’aula sense el permís explícit del
professor/a.

Normativa d’ús dels iPads
Normativa de bones pràctiques
Cada alumne/a és responsable d’arribar a l’Escola cada matí amb la
bateria de l’iPad carregada completament.
L'accés a Internet i la instal·lació d'aplicacions han d'estar autoritzades per
l'Escola.
Per tal de mantenir la privadesa de l'iPad, cada alumne/a ha de tenir
sempre activada la contrasenya de bloqueig, que impedeix que ningú altre
pugui utilitzar la tauleta. Les contrasenyes han de ser personals, secretes
i no han de ser compartides amb la resta de companys de l'Escola.
L’entorn Google associat al compte de correu de l’escola ha d'utilitzar-se
de manera responsable i no per a d’altres finalitats que no siguin
educatives.
L'iPad és un dispositiu fràgil del qual se n’ha de tenir cura.
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Activitats:
No s'han de realitzar activitats que posin en perill la seva integritat.
Hem de parar atenció on i com el desem per a evitar que rebi cops o caigui
a terra.
Fora de les instal·lacions de l'escola, l'iPad ha d'anar ben protegit i
mai a la vista de tercers.
A les sessions de classe:
La càmera de fotografies i de vídeo han de ser utilitzades única i
exclusivament quan algun projecte ho requereixi i un professor/a de
l'escola ho hagi autoritzat d’aquesta manera.
Les aplicacions que no siguin necessàries per al desenvolupament de la
classe han d'estar tancades (no minimitzades).
Els sons corresponents a avisos han d'estar sempre desactivats a les
hores de classe.
1. El mal ús d’aquest dispositiu pot comportar mesures correctores tant
personals com grupals. Exemples d’usos incorrectes de l’iPad objectes de
sanció:
a. Malmetre el dispositiu o la seva funda protectora.
b. Utilitzar l’iPad per enregistrar sons o imatges sense el consentiment
explícit de les persones afectades. Cal preservar sempre la privacitat
individual.
c. Utilitzar l’iPad a les sessions de classe per a activitats (telefonia,
missatgeria, consulta de correu electrònic, consulta de pàgines web,
ús de xarxes socials, ús de jocs, etc.) que no tinguin relació amb
l’activitat docent que es realitza en aquell moment.
d. Connectar l’iPad a una pissarra digital o a un sistema d’AppleTV,
sense autorització explícita d’un professor/a.
e. Utilitzar l’iPad d’un altre membre de la comunitat escolar sense el seu
consentiment explícit.
f. Alterar la configuració de l’iPad d’un altre membre de la comunitat
escolar sense el seu consentiment explícit.
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Compromís d’ús de l’ipad
NOM DEL PARE, MARE, TUTOR/A:
NOM DE L’ALUMNE/A:
L’alumne/a es compromet a:
No sincronitzar l’iPad amb un altre aparell electrònic.
No enregistrar imatges o sons sense el consentiment explícit de les
persones afectades.
Seguir la política d’un bon ús de la tecnologia.
Mantenir visible l’etiqueta de l’IPad. No enganxar marques ni qualsevol
altra decoració a l’etiqueta.
Avisar de qualsevol problema tècnic al professor, tan aviat com sigui
possible.
No menjar ni beure mentre s’estigui utilitzant l’iPad.
Utilitzar l’Ipad de manera personal i intransferible.
Tenir-ne cura i mantenir-lo net (utilitzant productes adequats per a la
pantalla).
Portar l’iPad a l’escola amb la bateria carregada.

La família es compromet a:
Acceptar que l’iPad és una eina educativa i que un ús inadequat pot ser
sancionat.
Acceptar la responsabilitat econòmica si el seu fill/a és responsable dels
danys ocasionats a l’iPad que l’assegurança no cobreixi.
Acceptar que el professorat pot, en qualsevol moment, fer una revisió de
l’iPad i eliminar-ne continguts, aplicacions, etc., inadequades.

SIGNATURA ALUMNE/A
MARE, TUTOR/A

SIGNATURA PARE,

TAC
Incidències tècniques, avaries i accidents
1. Cal tenir molta cura amb el maquinari propi i el de la resta de companys.
L’ordinador és de l’alumne/a i aquest/a ha de prendre les mesures
necessàries per evitar-ne el furt, les avaries i els accidents.
2. L’alumne/a pot ser també responsable de les avaries que puguin causar en
els ordinadors d’altres persones.
3. Si l’alumne/a es troba amb un problema tècnic evitarà interrompre la classe i
provarà de resoldre la situació de forma autònoma (per altres camins,
reiniciant l’ordinador, etc.) i esperarà un moment que no trenqui el ritme de la
classe per a demanar ajuda al professor/a, si no ho ha pogut solucionar-lo.
4. En cas que hi hagi problemes de funcionament greus que no es puguin
solucionar amb d’altres mitjans es procedirà a la restauració del sistema a la
seva configuració original, compte que cal tenir còpia de seguretat de les
dades en un dispositiu extern. Aquest és un procediment lent i amb risc de
perdre dades; en cas de dubte, es demanarà ajuda a un professor/a.
5. Precaució amb els cops i moviments bruscos de les taules: no és el mateix
que caigui un llapis o una calculadora a terra que ho faci un ordinador.
6. En acabar el dia, i sempre que calgui transportar l’ordinador, és més segur
per a les dades assegurar-se que estigui completament apagat.

Consells ergonòmics
Convé seure adequadament per tenir cura de l’esquena i de la vista:
Esquena recta contra el respatller.
Braços i les cames formen angle de 90 graus.
La pantalla ha de quedar com a mínim a dos pams del ulls.

TAC
Faltes i sancions
Els ordinadors són una eina més de treball a l’aula i per això qualsevol ús
indegut de l’ordinador i dels seus recursos tindrà conseqüències i es
considerarà falta.
Les sancions per aquestes faltes s’aplicaran segons s’estableix a les NOF
de l’escola i podran comportar l’expulsió de l’alumne/a.

Es consideraran directament com a faltes greus:
La publicació de material (comentaris, fotografies, vídeos, etc.) que
atempti contra la imatge dels companys/es, dels professors/es o de la
resta del personal de l’escola.
La instal·lació i/o la utilització de programes que puguin interferir amb el
treball dels companys/es o la xarxa de l’escola.

Comunicació

La nostra imatge corporativa és:

El web de l’escola és: http://www.escolesbetlem.com
Correu xtec de l’escola: a8036986@xtec.cat
Plataforma educativa: http://edu.esemtia.com
Facebook: www.facebook.com/escolesbetlem
Instagram: @escolesbetlem
Twitter: @escolesbetlem

TAC
Avaluació del pla tac de l’escola
La comissió TAC es reunirà un cop al trimestre amb l’Equip Directiu per tal
d’avaluar l’assoliment dels objectius proposats. Amb els resultats de l’avaluació
d’aquests objectius, es corregiran les actuacions previstes.
A final de curs, la comissió TAC farà el rendiment a l’equip directiu dels objectius
específics mitjançant els indicadors d’avaluació.
Amb aquests resultats de l'avaluació s'aplicaran correccions a les actuacions
previstes per alsegüent curs.

Objectiu específics:
Revisar les estratègies d'ús de les tecnologies.
Establir els criteris necessaris per tal que les tecnologies estiguin definides
a la programació anual de centre.
Revisar la composició de la comissió TAC.
Revisar l'àmbit d'actuació de la comissió TAC.
Revisar la seqüenciació de la competència digital a les àrees curriculars.
Fer ús del correu electrònic per a la comunicació interna (professorat i
alumnat) i externa (famílies, administració i serveis externs).
Mantenir actualitzada el web del centre.
Fer accessible la consulta del pla TAC a la comunitat educativa.
Planificar i prioritzar les tasques a dur a terme anualment .
Avaluar al final de curs l'assoliment de la planificació fixada.
Afavorir el treball transversal entre les diferents àrees curriculars fent ús
d'eines TAC.
Establir pautes de seguiment de l'aplicació de les tecnologies a l'aula a les
diferents àrees curriculars.
Dissenyar i desenvolupar tasques col.laboratives fent ús d'eines TAC.
Establir mecanismes de control del funcionament dels recursos del centre i
de comunicació d'incidències.
Mantenir actualitzat l'inventari de recursos del centre.
Recollir les noves necessitats de recursos i valorar-ne la seva viabilitat.
Assegurar la connectivitat suficient per atendre les necessitats del centre.
Revisar les tasques i responsabilitats associades a l'aplicació del pla TAC.
Establir els responsables que duran a terme les tasques i fer-ne el
seguiment.

TAC
Valorar anualment l'aplicació del pla TAC.
Assegurar la inclusió de tota la comunitat educativa en l'aplicació del pla
TAC.
Definir els agrupaments més adients de l'alumnat per aplicar de forma
eficac les TAC.
Establir els condicionants de l'horari del centre que facilitin l'ús de les
tecnologies.
Gestionar els espais amb recursos tecnològics compartits per facilitar-ne
l'accés.
Assegurar el correcte manteniment de les instal.lacions compartides.
Revisar les normes d'ús dels recursos del centres i els de l'alumnat.
Vetllar per la seguretat de les dades.
Gestionar els permisos d'ús dels serveis digitals.
Conèixer la normativa legal.
Cercar i crear recursos específics per a l'alumnat amb necessitats
educatives especials.
Definir mecanismes per avaluar l'assoliment de la competència digital.
Detectar les necessitats formatives del professorat respecte les TAC i
proposar els cursos de formació necessaris.
Donar a conèixer a la comunitat educativa les activitats TAC realitzades.
Compartir recursos entre la comunitat educativa.

Indicadors d’avaluació
Definició i planificació dels àmbits d'actuació i de les línies d'actuació de les
TAC en els documents de centre.
Revisió dels documents de centre i inclusió, si cal, de les estratègies d'ús
de les tecnologies: PEC, Programació general anual de centre,
Programacions didàctiques.
Existència de criteris clars respecte a la inclusió de les tecnologies en el pla
anual de centre.
Concreció dels membres que han de formar la comissió TAC.
Concreció de les diferents àrees d'actuació de la comissió TAC.
Existència d'una seqüenciació de la competència digital al llarg dels nivells
educatius a les programacions didàctiques.
Existència de coordinació entre les àrees respecte de la seqüenciació de la
competència digital.
Comunicació interna majoritàriament via correu electrònic.
Llistat accessible d'adreces electròniques de les famílies.
Comunicació amb les famílies majoritàriament via correu electrònic.
Comunicació externa del centre majoritàriament via correu electrònic.

TAC
Actualització freqüent del web del centre.
El web del centre proporciona la informació necessària del centre de
manera àgil.
Difusió de l'existència del pla TAC a tota la comunitat educativa.
El pla TAC és accessible a tota la comunitat educativa de forma simple.
Existència d'un llistat d'accions a dur a terme anualment amb priorització
clara Existència d'un pla anual temporitzat que recull les accions previstes.
Existència d'indicadors clars que permetin l'avaluació de l'assoliment del
Pla General Anual de Centre.
Redacció d'un informe final respecte de l'assoliment del pla general anual
de centre fixat.
Existència de projectes que impliquin el treball entre diferents àrees.
Coordinació metodològica entre les diferents àrees implicades en projectes
transversals..
Existència de criteris d'avaluació compartits entre les diferents àrees
implicades en projectes transversals.
Recull d'activitats realitzades a l'aula, mitjancant recursos TAC, a les
diferents àrees.
Existència de recursos TAC a les programacions didàctiques de les àrees.
específics per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Existència clara de criteris comuns de centre, consensuats entre les àrees,
que indiquin l'assoliment de la competència digital de l'alumnat.
Existència clara a les programacions didàctiques de criteris i activitats.
d'avaluació que indiquin l'assoliment de la competència digital de l'alumnat
i que es basin en els criteris de centre consensuats.
Existència d'un model de recollida d'incidències : gestió ràpida de les
incidències reportades i resposta ràpida de la resolució d’aquestes.
Revisió anual de l'inventari del centre.
Existència d'un model de recollida de demanda de nous recursos.
Existència de criteris clars respecte de la incorporació de nous recursos als
existents en el centre.
Avaluació de la viabilitat de la incorporació dels nous recursos demanats.
Estudi de la necessitat d'accés simultani a la xarxa dels equips i de les
aplicacions gestionades.
Càlcul de l'amplada de banda necessària per atendre les necessitats del
centre
Increment de l'amplada de banda, si s'escau, per atendre les necessitats
d'accés dels equips.
Recull de les accions anuals a dur a terme, de forma prioritzada, per part
de la comissió TAC.
Calendari de reunions de la comissió TAC.
Revisió de les diferents tasques que ha de dur a terme la comissió TAC .
Assignació dels responsables que han de dur a terme cadascuna de les
tasques.

TAC
Protocol de seguiment de la realització de les tasques assignades als
responsables corresponents de la comissió TAC.
Revisió dels objectius específics plantejats mitjancant la valoració dels
indicadors associats.
Revisió del pla TAC anual en funció dels resultats de la revisió dels
objectius.
Difusió del pla TAC entre la comunitat educativa afavorint la seva consulta
de forma simple.
Els criteris de confecció dels grups tenen en compte un ús òptim de les TIC:
grups partits, coordinació d'hores entre matèries, etc.
Els criteris de confecció d'horaris contemplen estratègies que permetin un
ús òptim de les TIC: ocupació dels espais amb equipaments compartits,
aules amb infraestructura suficient, etc.
Graella d'ocupació i reserva d'espais del centre accessible al professorat.
Revisió de les normes d'ús dels recursos, tant per al professorat com per a
l'alumnat.
Existència d'un protocol de protecció de dades personals de l'alumnat i del
professorat.
Us de sol·licituds d'autorització d'ús d'imatges, publicació de dades de
caràcter personal i de materials que elabora l'alumnat.
Us de sol·licituds d'autorització d'ús de serveis i recursos web 2.0 per part
de l'alumnat.
Difusió entre el professorat d'un resum de la normativa pel que fa a
protecció de dades personals i drets d'autoria.
Recull de les necessitats formatives TAC del professorat.
Proposta de formació TAC del centre.
Recull anual de la formació TAC realitzada pel professorat del centre.
Difusió al web del centre de les activitats TAC generades.
Existència d'un espai digital compartit de recursos.

Premià de Dalt, 4 de novembre de 2019

