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4. Diagnosi de necessitats i punt de partida 
 

Partint del pla TAC del centre, feu una diagnosi de les necessitats derivades de la transformació digital del centre que ha de tenir en 
compte quin és el punt específic de partida del centre en relació amb l’aplicació de les TAC. 

 
Després d'elaborar un DAFO de centre i de dur a terme la diagnosi amb l'instrument d'elaboració 
del pla TAC, vam constatar que les nostres febleses eren la manca de protocols a l'hora de 
treballar la inclusió digital i la manca d'estructura i definició del treball de la competència digital 
per nivells (gradació). A l'escola es duen a terme molts projectes mitjançant les TAC, però és 
dificil enquadrar-los dins del projecte educatiu del centre per la falta d'aquesta bastida 
documental. Així mateix, també hem detectat com a feblesa la diferent formació inicial del 
professorat i els diferents ritmes d'incorporació de la competència digital docent.  
En el mateix anàlisi vam constatar que la localització de l'escola, apartada del nucli urbà, al 
costat de les vies del tren i de l'autopista, dificulta la projecció del centre a la comunitat. Una 
altra amenaça del centre és la poca estabilitat de la plantilla, ja que  més de la meitat dels 
mestres no tenen la plaça definitiva al centre.  
D'altra banda, hem detectat que les nostres fortaleses són l'existència d'un equip impulsor i 
especialista en llengua estrangera amb capacitat de tracció i altament qualificada des del l punt 
de vista de la competència digital docent; fet que genera que el desenvolupament de la 
competència comunicativa per part de l’alumnat està molt lligada a la competència digital en el 
nostre centre. La predisposició i sensibilització del claustre, malgrat les mancances evidents pel 
que fa a la formació, són grans. La capacitat de treball en equip dels docents és un tret 
destacable de la nostra escola. Així mateix, no hem de minusvalorar els recursos digitals que 
l'AFA ha posat a disposició de l'escola (132 iPads i 16 Apple TV).  
Finalment, destaquem com a oportunitats la diversitat social de l'alumnat del centre (27.40% de 
l’alumnat rep ajut de menjador i els 26% son de procedencia fora de Catalunya). Aquest fet el 
veiem com a un generador d'oportunitats ja que tenir aquest contrast a les aules aporta noves 
idees, punts de vista diferents i experiències úniques i enriquidores.  
 
A més a més, fa tres cursos que el Departament d'Educació va transformar la LAN del centre. 
Sens dubte, sense aquesta millora tècnica aquest projecte no hagués estat possible. Cal afegir 
que el suport rebut per part del Centre de Recursos per al Professorat (CRP) de Castelldefels 
ha fet que ens poguéssim embarcar en aquest projecte tecnològic.    

 
 

 

5. Objectius específics i indicadors 
 

 

En elaborar el projecte heu de plantejar uns objectius específics a partir dels objectius generals proposats pel Departament 
d’Ensenyament a l’apartat 1 (Finalitats, objectius i àmbits del programa d’innovació pedagògica Tecnologies digitals per a l’aprenentatge) 
de l’annex 1 de la resolució, en funció del projecte triat dins el programa Tecnologies digitals per a l’aprenentatge i alineat amb la diagnosi 
de necessitats pròpies de cada centre educatiu. Els indicadors que s’elaborin en relació amb aquests objectius específics han de permetre 
definir el punt de partida del centre i, un cop implementat el projecte, valorar el grau d’assoliment dels objectius específics. 

 

Objectius Indicadors Instrument Situació Inicial 
Situació final % 

1. Millorar la competència 
comunicativa digital per 
fomentar l’habilitat 
comunicativa de la dimensió 
oral 

- Percentatge d’alumnat que 
supera la dimensió de 
comunicació oral a 3r i 6è. 
 
- Nombre d’ activitats orals 
realitzades i gravades. 
 

- Graella d’avaluació 1r 
trimestre i 3r Trimestre 
 

- Recull d’ activitats orals 
realitzades i gravades 
 

A determinar el 
curs vinent 

2. Assegurar la inclusió digital 
de tot l'alumnat. 

- Nombre de publicacions fetes 
per l’alumnat de 4t. en el seu 
portafoli digital amb assoliment 
notable o superior. 
- Nombre de publicacions fetes 
per l’alumnat de 4t. amb NEE en 
el seu portafoli digital amb 
assoliment satisfactori o superior. 
- Nombre d’activitats seguint la 
metodologia dels artefactes 

- Ús com a portfoli digital 
de l’aplicació ClassDojo a 
3r 
-  Ús de Google 
Classroom com a LMS 
(Learning Management 
System) a 6è 
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A
6

3
6

-V
0

1
-1

8
 



3/7 

 

 

 

6. Descripció del projecte 
 

 

A partir de les necessitats que es detectin i en funció dels objectius específics determinats, redacteu una descripció general del projecte. 

 
La nostra escola fa anys que treballa per projectes. El fet de treballar d’aquesta manera, implica que l’alumnat, 
protagonista del seu procés d’aprenentatge, investiga, analitza i elabora algun tipus de producció al final del 
projecte (propòsit), que recull allò que han après o les conclusions a les que ha arribat. A la nostra escola, 
aquest producte final és, anomenat per Fernando Trujillo, un “artefacte digital” (Trujillo, F. 2014), ja que implica 
l’ús de les TAC per a la seva producció. El fet de disposar d’iPads ens permet crear productes mitjançant les 
TAC i és un fet motivador per l’alumnat que veu en aquest propòsit, una necessitat real per comunicar-se fent 
servir les tecnologies presents al seu abast.  
 
El nostre projecte d’innovació tecnològica està relacionat amb la realització d’activitats fent servir les TAC: 
iPads, PDI, ordinadors, robòtica… A través d’aquestes eines els alumnes duran a terme activitats per potenciar 
la seva competència comunicativa i digital.  
 
La metodologia de la nostra escola inclou sessions de projecte on dues mestres són a l’aula: la tutora i 
l’especialista d’anglès. Aquest fet, dóna peu a realitzar activitats comunicatives i a donar una atenció més 
individualitzada a l’alumnat per tal de que pugui fer servir les TAC. Atès que realitzem moltes activitats 
comunicatives amb l’ús de les TAC, aquestes seran incloses a la nostra pàgina web com a representació del 
treball realitzat a l’escola. El fet de poder comptar amb dues mestres a l’aula, no sols facilitarà la inclusió digital 
de tot l’alumnat, sinó que a més, donarà l’oportunitat de potenciar la competència comunicativa fent servir les 
llengües més emprades a l’escola.  
 
Durant aquest procés, l’alumnat de cicle inicial i mitjà penjarà al seu portfoli digital tots els productes que 
realitzin durant els projectes. L’alumnat té accès al seu portfoli a través de l’iPad i les famílies poden veure 
aquestes publicacions en els seus dispositius mòbils. A més a més, cicle mitjà i cicle superior faran servir 
Google Classroom i penjaran a la web del centre algunes de les seves produccions.  
 
En el següent punt, hem detallat les activitats que plantegem produir, el curs i el mes en el que les publicarem 
a la nostra pàgina web. Durant el mes de setembre, farem un recull d’activitats realitzades durant el curs escolar 
anterior. La comissió TAC s’encarregarà de penjar aquests artefactes digitals a la pàgina web. Als mesos 
següents, diferents nivells educatius ens presentaran les seves produccions fent servir diverses aplicacions.  
 
El nostre professorat està motivat per fer servir les tecnologies a l’aula, per aquest motiu, proposarem formació 
específica per part de la comissió TAC i del CRP per tal de que els i les mestres es trobin capacitats per realitzar 
activitats fent ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació.

digitals el seguiment i 
l’organització de les quals es fa a 
través de Google Classroom. 
 

3. Millorar la imatge externa del 
centre publicant periódicament 
activitats realitzades pels 
alumnes. 

- Lliurament de l’activitat en el 
temps establert seguint les 
indicacions 
- Nombre de 
publicacions  mensuals 
d’activitats realitzades pels 
alumnes a les xarxes amb 
assoliment satisfactori. 

- Nombre de publicacions 
a la graella de planificació 
mensual per nivells 
-  Nombre de 
publicacions a la graella 
de planificació dels 
alumnes de 6è 
participants 

Curs 2018/2019: 0 

4. Millorar la competència 
digital del professorat. 

- Nombre d’autoavaluacions 
satisfactòries del professorat al 
qüestionari de competència 
digital docent 
-  Nombre d’autoavaluacions 
satisfactòries al qüestionari 
d’usos curriculars per cicles 

- Nombre d’activitats 
realitzades al voltant del 
treball de les 
competències 
comunicativa i digital per 
part del professorat. 
-  Nombre 
d’activitats  TAC 
realitzades al 1r i al 3r 
Trimestre a tots els cicles 

Curs 2018/2019: 2 
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7. Planificació i temporització de les actuacions 
 

 

Definiu la planificació del desenvolupament del projecte en les fases i el temps necessaris, tenint en compte també les actuacions 
prioritàries, els recursos i l’avaluació de l’aplicació del programa. 
 

Temporalització 
Curs 2018/2019 - Planificació del projecte d’innovació 
Curs 2019/2020 - Realització de les activitats i publicació a la web 
Curs 2020/2021 - Avaluació del projecte 
 
Planificació 
 
Elaborar un producte, un artefacte digital:  

Curs Actuació Recursos Responsables Temporalització 

Tots Publicació a la web de 
recopilacions del curs 
anterior 

Fotos d’activitats, 
videos d’activitats 

Comissió TAC Setembre 

6è Activitat ‘Find someone who’  PicCollage Marina, 
tutores 

Octubre 

4t Presentacions i edició 
d’imatges 

Google Slides 
Shadow Puppet 

Marta, tutores Novembre 

2n Muntatge fotogràfic i mapa 
mental 

Picollage 
Popplet (mapa 
mental) 

Annabel, 
tutores 

Desembre 

5è Vídeo explicant tema 
projecte i mapa mental en 
anglès ‘there is/are’ del que 
hi ha al continent. 

Videos green 
screen/mapa 
mental  

Marina, 
tutores 

Gener 

3r Presentació digital, Kahoot 
fet per l’alumnat 

Presentacions 
amb Canva i 
elaboració de 
Kahoot 

Marta, tutores Febrer 

1r Imatges animades, curts 
animats 

Chatter Pix, 
imatges 
d’animals o 
objectes 

Annabel, 
tutores 

Març 

P5 Introducció a la robòtica i al 
pensament computacional a 
través de la creació de 
circuits per Beebots que 
permetin la creació de 
narratives digitals senzilles 

Beebot Maria, tutores Abril 

P4 Elaboració de presentacions 
animades amb les imatges 
digitals elaborades per 
l’alumnat 

Sketches, 
Keynote 

Maria, tutores Maig 

P3 Collage digital sobre animals Pissarra Digital Maria, tutores Juny 
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8. Proposta d’avaluació 
 

 

Descriviu com valorareu el grau d’assoliment del projecte a partir dels objectius específics i dels indicadors definits a partir de la 
comparativa de l’anàlisi del punt de partida. 

 
 

Valorarem el grau d’assoliment de les competències digitals i comunicatives orals entre el 1r 
i el 3r trimestre en els cursos de 3r i 6è, agafarem tot el grup mostra per a tenir una visió més 
acurada de la realitat. Avaluarem el grau d’inclusió dels alumnes de 4t fent el seguiment de 
publicacions dels seus portafolis. Durant el curs planificarem i farem el seguiment de  les 
publicacions a la nostra pàgina web. A final de curs proposarem millores al grup TAC. 
Avaluarem la millora en competència digital del professorat a partir de  qüestionaris inicials i 
finals, així com la satisfacció del professorat de les sessions de formació.   
 
Pretenem amb tot això millorar els punts dèbils detectats a la DAFO realitzada en elaborar 
el Pla TAC del centre.  
 
En referència al grau d’aplicació, valorarem els objectius proposats de la següent manera: 

 

OBJ 1. Millorar la competència comunicativa digital per fomentar l’habilitat comunicativa 
de la dimensió oral . 

 
El grau d’aplicació ens permet saber si estem realitzant aquelles accions que varem dir que 
fariem.  

 
OBJ 1. Grau 
d’aplicació 

40% 60% 
Graella d’avaluació 1r trimestre i 3r 
Trimestre 

Recull d’ activitats orals realitzades i 
gravades 

10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 
 

La qualitat d’execució dóna a conèixer en quina mesura s’han realitzat les accions concretades 
al grau d’aplicació 

 

OBJ 1. 
Qualitat 
d’execució 

20% 20% 30% 30% 

Percentatge d’alumnat 
que supera la dimensió 
de comunicació oral a 
3r i 6è al 1r Trimestre 

Percentatge d’alumnat 
que supera la dimensió 
de comunicació oral 
a  3r i 6è al 3r Trimestre 

Nombre  d’ 
activitats orals 
realitzades i 
gravades al 1r 
Trimestre 

Nombre  d’ 
activitats orals 
realitzades i 
gravades al 3r 
Trimestre 

 

OBJ 2. Assegurar la inclusió digital de tot l'alumnat. 
 

Grau d’aplicació 
 
OBJ 2. Grau 
d’aplicació 

50% 50% 
Ús com a portfoli digital de l’aplicació 
ClassDojo a 3r 

Ús de Google Classroom com a LMS (Learning 
Management System) a 6è 

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
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Qualitat d’execució  
 
OBJ 2. 
Qualitat 
d’execució 

50% 50% 
Nombre de publicacions fetes per l’alumnat 
de 4t. en el seu portafoli digital amb 
assoliment notable o superior. 
 
Nombre de publicacions fetes per l’alumnat 
de 4t. amb NEE en el seu portafoli digital 
amb assoliment satisfactori o superior. 

Nombre d’activitats seguint la metodologia dels 
artefactes digitals el seguiment i l’organització de 
les quals es fa a través de Google Classroom. 

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
 
 

 
Grau d’aplicació 
 
OBJ 3. Grau 
d’aplicació 

60% 40% 
Nombre de publicacions a la graella de 
planificació mensual per nivells 

Nombre de publicacions a la graella de 
planificació dels alumnes de 6è participants 

10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 
 

Qualitat d’execució  
 
OBJ 3. Qualitat 
d’execució 

60% 40% 

Lliurament de l’activitat en el temps establert 
seguint les indicacions.  

Nombre de publicacions mensuals 
d’activitats realitzades pels alumnes a les 
xarxes amb assoliment satisfactori. 

10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 
 
 

OBJ 4. Millorar la competència digital del professorat. 
 
Grau d’aplicació 
 
OBJ 3. Grau 
d’aplicació 

50% 50% 
Nombre d’activitats realitzades al voltant del 
treball de les competències comunicativa i 
digital per part del professorat. 

Nombre d’activitats  TAC realitzades al 1r i 
al 3r Trimestre a tots els cicles 

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
 
  
Qualitat d’execució  
 
OBJ 3. Qualitat 
d’execució 

40% 60% 
Nombre d’autoavaluacions satisfactòries del 
professorat al qüestionari de competència 
digital docent 

Nombre d’autoavaluacions satisfactòries al 
qüestionari d’usos curriculars per cicles 

10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 

OBJ 3. Millorar la imatge externa del centre publicant periòdicament activitats realitzades pels alumnes. 
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Pel que a la qualitat d’impacte, aquesta graella ens permet valorar si la manera de treballar proposada ha 
produït algun canvi respecte la situació inicial i la final.  
 

Grau d’impacte 
0% 25% 50% 75% 100% 

Sense evidències o anecdòtiques Alguna evidència  Evidències  Evidències clares  Evidència total  
 
Aquests percentatges es valoraran d’acord amb la situació inicial i la situació final en cada indicador establert 
per a cada objectiu d’aquest projecte d’innovació. 

 

 

 

 
 

 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Secretaria de polítiques educatives. 
Finalitat: Programes d’innovació educativa. 
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: Administració educativa. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/programes-innovacio-educativa.html 

 

S He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades. 
 

Correspon a la direcció del centre informar a la persona coordinadora del projecte la inclusió de les seves dades personals. 
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