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A. Document de compromís ètic
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B. Registre de les tutories
Acta 1
Dia

9 d’octubre de 2013 (Presencial)

Hora

17:30-18:10

Tasques a
realitzar

Crear carpeta al Google Drive amb el nom TFG Yasmina Gomis
Rico.
Penjar els documents oficials sobre el TFG que hi ha al Campus
Virtual.
Elaborar el Pla de Treball.
Elaborar el document de procés, de seguiment de les tutories.
Elaborar el document de bibliografia.
Començar a buscar articles científics i observar detalladament
l’estructura.
Buscar informació per elaborar la introducció del Marc teòric (TIC i
Societat i TIC i Educació).
Crear el guió del Marc teòric i apuntar algunes idees per la part
pràctica, si s’escau.
Agregar a la tutora a Skype.
Fer l’acta.

Correccions
Comentaris
Dubtes

Acta 2
Dia

31 d’octubre de 2013 (Skype)

Hora

18:00-18:50

Tasques a
realitzar

Arreglar el guió del marc teòric.
Començar la redacció del marc teòric.
Mirar TFG de l’any passat.
Afegir els powerpoint de l’assignatura La Coordinació de les TIC del
Centre Escolar a l’apartat de Bibliografia.
Indicadors qüestionari.
Demanar el TFG a la Irene.
Fer l’acta.

Correccions

Guió del marc teòric

Comentaris

Sobre les fases BECTA no trobo informació.
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Dubtes

1. Quan hauria de passar les enquestes? per deixar temps a les
escoles a respondre i veure si seria interessant visitar-ne alguna.
2. El marc teòric l’he de redactar amb les fonts d’informació que
he trobat fins ara més les que vagi trobant?
3. Programa enquesta.
4. PowerPoint seminari mètodes, treball Enquesta.

Acta 3
Dia

5 de desembre de 2013 (Skype)

Hora

17:30-18:30

Tasques a
realitzar

Mirar el llibre de Gutiérrez (2003) per l’expressió “realfabetitzar als
alfabetitzats”.
Demanar a la Marta Marimon la referència per la frase: revolució
tecnològica.
Arreglar la bibliografia (treure les pàgines).
Arreglar el redactat del marc teòric, fer-lo més concret, anar
directament al que vull parlar.
Acabar el marc teòric i abans de les pràctiques fer i enviar el
qüestionari.
Fer l’acta.

Correccions

Redacció marc teòric

Comentaris

Encara no hi ha cap TFG de l’any anterior. En paper no els tenen (ni els
tindran) i en format digital només hi ha 4 d’educació Infantil i no són
de l’àrea TIC.
He realitzat el disseny del qüestionari i el correu informatiu per les
escoles.
Ja tinc el TFG de la Irene (9-01-2014).

Dubtes

Acta 4
Dia

16 de gener de 2014 (Skype)

Hora

18:15-19:00

Tasques a
realitzar

Parlar de la comissió TAC.
Fer una graella o un resum per comparar els diferents autors que
parlen sobre les funcions.
Apuntar d’on trec tota la informació per tenir-ho clar alhora de fer la
discussió.
Mirar el document de Quiroga (carpeta Referències Meri).
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Fer la meva aportació al final de cada apartat.
Fer l’acta.
Correccions

Marc teòric, part de funcions, perfil i algun paràgraf de la introducció.

Comentaris

He penjat dos documents oficials nous. El document de compromís
ètic i les Orientacions per la memòria.

Dubtes
Acta 5
Dia

17 de febrer de 2014 (Skype)

Hora

18:00-19:00

Tasques a
realitzar

Elaboració de la matriu començant per les funcions del coordinador.
Acabar de redactar els apartats de formació i perfil o canviar els noms
dels apartats.
Fer l’acta.

Correccions

Revisió del marc teòric finalitzat.

Comentaris

He creat un document on he posat els centres educatius privats i
públics amb la seva adreça electrònica i els telèfons.

Dubtes
Acta 6
Dia

3 de març de 2014 (Skype)

Hora

18:15-19:15

Tasques a
realitzar

Finalització de la matriu arreglant les taules, posant correctament els
referents teòrics i els nostres ítems. Fer-ho directament en un word i
penjar-ho a la carpeta Instruments del Drive.
Revisar els documents de Quiroga, d’Espuny i de McDonagh per acabar
de completar el marc teòric i, per tant, la matriu del qüestionari.
Fer l’acta.

Correccions

Revisió i correcció de la matriu del qüestionari.

Comentaris
Dubtes
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Acta 7
Dia

11 de març de 2014 (Skype)

Hora

19:45-20:35

Tasques a
realitzar

Arreglar la matriu:
Arreglar l’ordre de les funcions, primer les tècniques, després les
pedagògiques i per últim les de lideratge.
Modificar els títols de les taules.
Canviar del qüestionari anys per cursos.
Determinar el rol del coordinador TIC.
Fer l’acta.

Correccions

Matriu del qüestionari i apartats de formació i perfil del coordinador
del Marc Teòric.

Comentaris
Dubtes

Acta 8
Dia

4 d’abril de 2014 (Skype)

Hora

11:00-12:30

Tasques a
realitzar

Elaboració del qüestionari amb l’eina GoogleForm.
Afegir preguntes sobre el nombre i el lloc del material que disposa el
centre.
Trucar a les escoles per comunicar-los que els he enviat el qüestionari.
Enviar correu a l’escola Puiggraciós per explicar-li que la Universitat
no pot fer excepcions amb cap estudiant. Assenyalar la població de
cada escola al document centres educatius.
Fer l’acta.

Correccions

Qüestionari

Comentaris
Dubtes
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Acta 9
Dia

17 d’abril de 2014 (Skype)

Hora

18:00-19:00

Tasques a
realitzar

Arreglar la metodologia fent èmfasi en l’anàlisi de les dades, que és
qualitatiu i quantitatiu.
Revisar el redactat ja que tot ha d’estar en impersonal o bé en plural.
Justificar la introducció i alguna part de la metodologia amb referents
teòrics.
Mirar el llibre Bases Metodológicas de la Investigación Educativa de
Latorre, del Rincón i Arnal.
Revisar el marc teòric perquè tingui coherència.
Fer les taules més petites i mirar com es referencien segons l’APA.
Mirar de l’APA com es referencien els annexes.
Fer l’acta.

Correccions Metodologia i Introducció.
Comentaris
Dubtes

Acta 10
Dia

1 de maig de 2014 (Skype)

Hora

17:00-18:40

Tasques a
realitzar

Fer l’apartat de resultats tenint en compte l’anàlisi quantitatiu i
qualitatiu.
Parlar sempre de percentatges.
Explicar al procediment com es farà l’anàlisi qualitatiu (resposta directa
 categories de resposta  indicador).
Fer l’apartat de discussió.
Revisar el marc teòric.
Fer l’acta.

Correccions Primera part dels resultats.
Comentaris
Dubtes
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Acta 11
Dia

15 de maig de 2014 (Skype)

Hora

10:30-12:45

Tasques a
realitzar

Revisar tot el TFG.
Arreglar l’apartat d’objectius, discussió i conclusions de la recerca.
Intentar escurçar les pàgines del treball.
Revisar la citació de les referències.
Fer l’acta.

Correccions TFG final.
Comentaris
Dubtes
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C. Pla de Treball
16 de maig de 2014

Entregar TFG.

15 de maig de 2014

Revisió del TFG per part de la tutora i imprimir.

12 de maig de 2014

TFG acabat
Redacció de la part pràctica (resultats i discussió), de les

29 d’abril al 12 de maig

conclusions i les limitacions.
Elaboració del document amb els annexos.

22-28 abril
12-21 abril
1-11 abril

19-31 de març

Revisió del marc teòric, de la metodologia, de la
introducció i de les referències bibliogràfiques.
Redacció de la metodologia i de la introducció.
Elaboració del qüestionari amb Google Forms. Enviar
qüestionari a les escoles.
Visita a les escoles de Parets del Vallès de La Garriga i de
Lliçà de Vall.

11-18 de març

Elaboració del qüestionari.

17 de febrer al 10 de març

Elaboració de la matriu del qüestionari.

5 de desembre de 2013 al 17
de febrer de 2014

Marc teòric.

28 d'octubre al 5 de
desembre de 2013
14-28 d'octubre de 2013

Començament de la redacció del marc teòric.
Elaboració del guió del marc teòric i consulta articles
científics sobre la coordinació TIC.
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D. Qüestionari sobre la coordinació TIC
El/la coordinador/a TIC de centre: funcions, formació i perfil.
El present qüestionari es realitza en el marc del Treball Final de Grau, del Grau en Mestre
d'Educació Infantil que s’imparteix a la Universitat de Vic. Concretament, l'objectiu del
mateix és conèixer la figura del/la coordinador/a TIC de centre concentrant-nos en
aspectes referents a les funcions, la formació i el perfil.
Volem confiar-te que les dades que es recullin quedaran en l’anonimat i seran utilitzades
únicament per a la realització del Treball Final de Grau.
Així doncs, ens agradaria demanar-te 20 minuts per poder respondre a les següents
preguntes entorn la figura del/la coordinador/a TIC.
Molt agraïda pel teu temps.

Dades generals del centre
0. Nom del centre.*Obligatòria Ens cal saber el nom del centre pel tractament de les
dades. En l'anàlisi romandrà en l'anonimat.

1. El centre és:*Obligatòria
2. Quins estudis imparteix el teu centre educatiu?*Obligatòria

3. Quants alumnes hi ha a l'escola?*Obligatòria

4. Quantes línies hi ha per curs?*Obligatòria

5. Quants professors treballen a l’escola?*Obligatòria

6. De quants coordinadors/es TIC disposa l’escola? *Obligatòria
10
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Organització de les TIC al centre
7. Anomena les eines TIC de les que disposa el centre assenyalant el nombre
d'unitats.*Obligatòria Per exemple: 4 PDI, 5 Ordinadors, etc.

8. Assenyala la ubicació de cadascuna de les següents eines TIC. *Obligatòria
A
Sala
Aula
L'equipa tots
Direc Secret
de
Departa
Aul Biblio
d'inform
ment és els
ció
aria profes ments
es
teca
àtica
portàtil anteri
sors
ors

No
en
ten
im

Ordina
dors
Connex
ió a
Internet
Routers
wifi
PDI
Pantall
es de
plasma
o canó
Armari
s de
càrrega
Tablete
s
Impress
ores
Altres
8.1 Indica, si s'escau, quines són les altres eines TIC.

9. Assenyala com de d’acord/desacord estàs amb les següents afirmacions
relacionades amb l’organització per la integració de les TIC al centre. *Obligatòria
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Totalment en
desacord

En desacord

D'acord

Molt d'acord

No hi ha una forta
tradició escolar
que defineixi la
visió del centre en
relació la
integració de les
TIC.
L’equip directiu
és el principal
agent de canvi.
Es defineixen
activitats
específiques per
ser competent en
TIC.
Les millores i
l’adquisició de
competències TIC
són pilars
fonamentals del
centre educatiu.
L’ús del TIC està
immers dins del
currículum
escolar.
El projecte
educatiu mira per
estar sempre dins
un procés de
reforma contínua.
L’equip directiu
marca el pla
estratègic de
millora en TIC.
Es treballa des
d’una perspectiva
que millori les
potencialitats
individuals,
l’autoaprenentatge
i la formació
permanent.
Hi ha una forta
tradició escolar
que atribueix els
beneficis de les
TIC a favor dels
12
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Totalment en
desacord

En desacord

D'acord

Molt d'acord

alumnes.
Les TIC són
concebudes com
una eina de
millora contínua.
La organització
del centre es basa
en l’experiència
del cursos passats.
10. Hi ha comissió TAC a l'escola?*Obligatòria
10.1 Qui la forma?*Obligatòria

11. Quines funcions i tasques es realitzen a la comissió TAC?*Obligatòria

12. Estàs d’acord amb el que argumenta la Generalitat quan diu que, actualment,
les funcions i les tasques de coordinador/a ha passat a ser de la Comissió TAC i no
només del coordinador/a TIC/TAC? *Obligatòria
12.1 Argumenta breument la teva resposta.*Obligatòria

13. Assenyala quins càrrecs tenien abans els coordinadors/es TIC/TAC de
centre. *Obligatòria


Director



Professor



Cap de departament



Va ser coordinador directament
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Administratiu



Altres:

El/La Coordinador/a TIC/TAC
Al llarg d'aquest qüestionari anomenarem coordinador/a TIC referint-nos tant a
coordinador/a TIC com coordinador/a TAC.
14. Sexe del coordinador/a TIC*Obligatòria
15. Edat del coordinador/a TIC*Obligatòria


21-30



31-40



41-50



Més de 50
16. Assenyala les dues definicions de coordinador/a TIC amb que t’identifiques
més.*Obligatòria



La figura del coordinador TIC implica tenir una formació, una mentalitat. Ha de ser
una persona que faci perdre la por als seus companys, és algú que ha d’estar perquè tot
funcioni, implica ser una persona que convenci del potencial educatiu de les TIC.
(Coordinador espanyol, 2007)



Un coordinador TIC és un professional que dinamitza la inclusió digital. (Garrido,
M. C., Fern ndez, R., i osa, . M., 200



El coordinador TIC és un professional de l’educació especialista en tecnologies per
a l’aprenentatge. (De Pablos, 2009



Un coordinador TIC és aquella persona líder, força essencial en la formació dels
seus companys, peça clau en tot projecte TIC i amb una alta valoració per part dels seus
col•legues. (Rodríguez i Pozuelos, 2009



Figura que ha passat de dedicar-se al hardware a ser un dinamitzador de les TIC.
(Espuny, C. Gisbert, M. Coiduras, J. i González, J., 2012)



Altres:

17. Amb qui elabores els documents/guies oficials referents a les TIC? *Obligatòria


Sol



Amb la comissió TAC
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Altres:
18. Qui s’encarrega del manteniment de les infraestructures TIC del
centre?*Obligatòria



Jo



La comissió



L'equip tècnic



Altres:
19. Quines característiques o trets personals penses que ha de tenir un
coordinador/a TIC? Anomena'n 5 que consideris essencials.*Obligatòria

20. I en relació a la seva actitud, estàs d’acord amb que un coordinador/a TIC ha de
tenir vocació, coneixements, capacitat dinamitzadora i de relació i una necessitat de
formar-se?*Obligatòria
20.1 Per què?*Obligatòria

20.2 Quina altra actitud afegiries?*Obligatòria

21. Creus que la teva pràctica pedagògica s’ha vist influenciada pel rol que
assumeixes de coordinador/a TIC? *Obligatòria

21.1 De quina manera?
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22. Estàs satisfet amb el rol de coordinador/a TIC? *Obligatòria
22.1 Argumenta breument la teva resposta. *Obligatòria

23. Com s’assoleix el càrrec de coordinador/a TIC? *Obligatòria


Per voluntat pròpia.



Nomenat per l'equip directiu.



Altres:

24. En el teu cas, com has arribat a ser coordinador/a TIC?*Obligatòria

Formació del/la coordinador/a TIC
25. Quina creus que és la formació que ha de tenir un coordinador/a
TIC? *Obligatòria

26. Assenyala el nivell en TIC que consideres que tens.*Obligatòria


Bàsic: Domini elemental en l’ús de les TIC. Usuari bàsic d’aquestes tecnologies,
inclòs en la societat digital. Conec i aplico.
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Mitjà: Domini efectiu en l’ús de les TIC en relació amb els àmbits generals
d’aplicació. Usuari que gaudeix d’autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes
tecnologies. Actuo amb efectivitat, adaptabilitat i autonomia.



Avançat: Domini ampli en l’ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al
màxim les prestacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres
persones. Innovo, comparteixo i dono suport.
27. Quina és la teva formació en TIC?*Obligatòria

27.1 Com i quan has obtingut aquesta formació?*ObligatòriaCom: de forma lliure o
realitzant cursos. Quan: amb la formació inicial, durant algun màster o de forma
permanent.

Dedicació al càrrec de coordinador/a TIC
28. Quantes hores fas de docència a la setmana?*Obligatòria

29. Quantes hores fas de coordinació TIC al centre?*Obligatòria
30. I a casa?*Obligatòria
31. Consideres que són suficients pel volum de feina que hi ha al
centre? *Obligatòria
31.1 Per què?*Obligatòria
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Annex Treball Final de Grau
Anàlisi de la figura del coordinador/a TIC a deu escoles vallesanes: funcions, formació i perfil.

32. Quants cursos fa que et dediques a la docència? *Obligatòria

33. I en aquesta escola, quants cursos portes? *Obligatòria

34. En aquesta escola quants cursos fa que ets coordinador/a TIC?*Obligatòria
35. Si has estat coordinador/a TIC en alguna altra escola, quants cursos han
sigut?*Obligatòria

Formació dels docents i integració de les TIC al centre
36. Assenyala quin creus que és el nivell TIC que tenen la resta de docents del
centre.*Obligatòria
36.1 A què atribueixes el nivell TIC dels teus companys?*Obligatòria

37. Creus que la formació que rep el professorat els ajuda a integrar les TIC a
l’aula? Per què? *Obligatòria

38. Quin percentatge dels teus companys integra les TIC a l’aula de forma
quotidiana?*Obligatòria

39. Amb quina freqüència els teus companys integren les TIC a l’aula? *Obligatòria

40. Marca de l’1 al 7 (1 per les que no s’utilitzen i 7 per les que s'utilitzen molt) la
freqüència d’ús de les següents eines a l’aula:*Obligatòria
1
2
3
4
5
6
7
Word
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1

2

3

4

5

6

7

Presentacions
PDI
Internet
Reproductor
de música
Software
Projectes
varis
Altres
40.1 Assenyala, si s'escau, quines són les altres eines.*Obligatòria

41. Consideres que a l’escola s’integren les TIC en les activitats
d’aula? *Obligatòria
41.1 Descriu alguna activitat on s’integrin les TIC a l’aula.*Obligatòria

Funcions del coordinador/a TIC
42. Quines de les següents funcions tècniques realitzes com a coordinador/a TIC de
centre i amb quina freqüència?*Obligatòria
Mai
A vegades
Sovint
Sempre
Registrar
sobre l’estat
de les sales
d’informàtica
(si n’hi ha o
dels recursos
TIC.
Mantenir un
contacte amb
els tècnics.
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Mai

A vegades

Sovint

Sempre

Coordinar les
tasques
menors de
manteniment
com canvi de
teclats,
reinstal•lació
de sistemes
operatius, etc.
Assessorar a
l’equip
directiu, el
professorat i
el PAS en
temes de
hardware,
software i de
gestió
acadèmica.
Vetllar pel
manteniment i
seguretat dels
equips.
Elaborar un
informe de la
infraestructura
TIC del
centre.
Vetllar perquè
s’utilitzi el
programari en
català.
Revisar les
llicències dels
programes del
centre.
42.1 Indica, breument, si realitzes alguna altra funció tècnica i amb quina
freqüència.

43. Quines de les següents funcions pedagògiques realitzes com a coordinador/a TIC
de centre i amb quina freqüència?*Obligatòria
20
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Mai

A vegades

Sovint

Sempre

Adaptar les
formes de les
classes per
poder treballar
les
competències
TIC.
Promoure l'ús
transversal de
les TIC, és a
dir, aplicades a
vàries àrees
curriculars.
Mostrar als
altres docents
eines noves per
a crear, editar i
visualitzar
activitats en
xarxa.
Posar-se en
contacte amb
altres centres
educatius per
compartir
experiències i/o
projectes
relacionats amb
la integració de
les TIC.
Realitzar
formació en
TIC pels
docents d’altres
àrees.
Coordinar
diversos
projectes
relacionats amb
les TIC i la seva
integració al
centre.
Realitzar
reunions per
avaluar l’àrea
TIC i proposar
millores.
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Mai

A vegades

Sovint

Sempre

Proposar
millores de
hardware i
software
aplicats a
l’ensenyament.
Assessorar al
professorat
quant a
problemes que
sorgeixen en el
dia a dia
relacionat amb
les TIC i/o la
seva integració
a l'aula.
43.1 Indica, breument, si realitzes alguna altra funció pedagògica i amb quina
freqüència.

44. Quines de les següents funcions de lideratge realitzes com a coordinador/a TIC
de centre i amb quina freqüència?*Obligatòria
Mai
A vegades
Sovint
Sempre
Elaborar
documents/guies
sobre com treballar
les TIC en el centre.
Assegurar-se amb
projectes, activitats,
mostres, etc. que els
estudiants han
adquirit les
competències en
TIC.
Realitzar una pauta
de seguiment les
activitats TIC del
centre.
Dinamitzar/promoure
la integració de les
TIC al centre.
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Mai

A vegades

Sovint

Sempre

Comunicar a la
direcció del centre
l’estat de les TIC i
les millores.
Donar suport, si
s’escau, als docents i
mantenir-los
informats sobre nous
aspectes TIC del
centre.
Mantenir relacions
amb altres centres
sobre aspectes TIC.
Fomentar la creació
de material educatiu
en format digital.
44.1 Indica, breument, si realitzes alguna altra funció de lideratge i amb quina
freqüència.

45. Penses que fas les funcions que et pertoquen? Argumenta breument la teva
resposta.*Obligatòria

Si penses que falta algun aspecte a tractar sobre el teu rol de coordinador/a TIC
agrairíem que ens fessis un breu comentari tot seguit.

Moltes gràcies.
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E. Autoritzacions de les escoles
La Garriga
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Lliçà de Vall
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Parets del Vallès
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F. Correu informatiu per a les escoles
Bona tarda,

Avui al matí he estat al vostre centre educatiu però no he pogut posar-me en contacte amb
vosaltres ja que estàveu fent classe, el conserge i la secretària m'han donat els vostres
correus electrònics per posar-me en contacte i explicar-vos perquè he anat al centre.

El meu nom és Yasmina Gomis Rico i sóc estudiant de la Universitat de Vic i enguany
estic realitzant el meu Treball de Fi de Grau (TFG).

El meu TFG consisteix en conèixer les funcions, la formació i el perfil del coordinador
TIC.

Em poso en contacte amb vosaltres per demanar-vos, si us plau, si voldríeu respondre un
petit qüestionari, totalment anònim, sobre la coordinació TIC a l’escola.
Aquest qüestionari s’utilitzarà, només, com a eina d’anàlisi per aquest TFG.

Si estiguéssiu interessats, aviseu-me per correu enviant-me el correu electrònic del
coordinador/a TIC o bé us podria passar el qüestionari a aquest correu i li podríeu
reenviar vosaltres.
Moltes gràcies d’avançat i disculpeu les molèsties.

Yasmina Gomis Rico.
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G. Correu del qüestionari
Bona tarda,

Sóc la Yasmina Gomis Rico, l’alumna de la Universitat de Vic.

En aquest correu electrònic us adjunto el qüestionari sobre el meu Treball Final de Grau,
us recordo de què tractava: el meu objectiu és conèixer la figura del coordinador/a TIC
centrant-me en aspectes de les funcions, de la formació i del perfil.

Així doncs, us demano 20 minuts per respondre aquest qüestionari i us demanaria, si us
plau, si podria rebre les respostes en el temps màxim d’una setmana.

Moltes gràcies d’avançat.

Cordialment, Yasmina Gomis Rico.
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H. Anàlisi qualitatiu
Indicador: Actitud
1. Pregunta 19. Quines característiques o trets personals penses que ha de tenir un
coordinador/a TIC? Anomena'n 5 que consideris essencials.
Escola
Resposta directa
1. Autonomia en els seus
GP1
aprenentatges i autoformació
continuada.
2. Interès per la innovació
educativa.
3. Ganes d'aprendre noves coses.
4. Tenir passió per l'educació i
l'aprenentatge dels alumnes.
5. Competència Digital.
1. Coneixements tècnics.
GP2
2. Interès pel món de les noves
tecnologies.
3. Vocació.
4. Inquiet (ganes de aprendre i
formar-se).
5. Persuasiu i comunicatiu (per
tal de convèncer la resta de
docents de les virtuts de les
noves tecnologies en el procés
d'ensenyament-aprenentatge).
1. Saber reinstal·lar el sistema
GP3
operatiu dels ordinadors.
2. Saber actualitzar el sistema.
3. Preocupar-se per com
funcionen les eines que
adquirim.
4. Organització.
5. Reciclatge (personal i de
formació).
GPr1 1. Capacitat de lideratge.
2. Esperit col·laborador.
3. Ser bon formador.
4. Empatia.
5. Ser professional de l'educació
(professor).
GPC1

1. Intel·ligent.
2. Simpàtic.
3. Competent.
4. Hàbil en les TIC.

Categoria
Coordinador amb
ganes d’aprendre,
amb interès per
l’educació i pels
alumnes.

Indicador

Coordinador amb
formació tècnica,
amb ganes
d’aprendre i capaç
de transmetre aquest
interès a la resta.

Coordinador amb
formació tècnica,
amb ganes
d’aprendre i capaç
de transmetre aquest
interès a la resta.

ACTITUD

Coordinador amb
capacitat de
lideratge, capaç de
transmetre
coneixements als
altres i professional
de l’àmbit educatiu.
Coordinador amb
capacitat de
lideratge, capaç de
transmetre
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5. Gran professor.

LLP1

1. Dinàmic.
2. Engrescador.
3. Innovador.
4. Tecnològic.
5. Pacient.

PPC1

1. Formació tècnica hardware.
2. Formació tècnica software.
3. Capacitat comunicativa.
4. Capacitat coordinació.
5. Capacitat innovació.

PP1

1. Mestre amb ganes de fer.
2. No tenir por a equivocar-se.

PP2

1. Estar molt interessat en la
incorporació de les noves
tecnologies a l'educació.
2. Tenir facilitat per a motivar
els companys per a la
incorporació de les TIC a la
tasca educativa.
3. Liderar els processos de canvi
necessaris dins del col·lectiu de
docents del centre.
4. Estar al dia del nou
programari o software aplicable
a l'escola.
5. Vetllar pel manteniment i
renovació del maquinari del
centre.
1. Paciència.
2. Coneixements de software i
hardware.
3. Coneixement del
funcionament bàsic de xarxes,
tant ethernet com Wifi.
4. Capacitat per transmetre
coneixements del funcionament
del programari i fer-se entendre.
5. Temps (no és una capacitat
però és imprescindible).

PP3

coneixements als
altres i professional
de l’àmbit educatiu.
Coordinador amb
formació tècnica,
amb ganes
d’aprendre i capaç
de transmetre aquest
interès a la resta.
Coordinador amb
formació tècnica,
amb ganes
d’aprendre i capaç
de transmetre aquest
interès a la resta.
Coordinador amb
ganes d’aprendre
sense por.
Coordinador amb
formació tècnica,
amb ganes
d’aprendre i capaç
de transmetre aquest
interès a la resta.

Coordinador amb
formació tècnica,
amb ganes
d’aprendre i capaç
de transmetre aquest
interès a la resta.
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Categories de resposta
Coordinador amb ganes d’aprendre, amb interès per
l’educació i pels alumnes.
Coordinador amb formació tècnica, amb ganes d’aprendre i
capaç de transmetre aquest interès a la resta.
Coordinador amb capacitat de lideratge, capaç de transmetre
coneixements als altres i professional de l’àmbit educatiu.
Coordinador amb ganes d’aprendre sense por.

Escoles coincidents
1
6
2
1

Característiques d'un coordinador/a TIC
Coordinador amb ganes d’aprendre sense por.
Coordinador amb capacitat de lideratge, capaç de
transmetre coneixements als altres i professional de
l’àmbit educatiu.
Coordinador amb formació tècnica, amb ganes
d’aprendre i capaç de transmetre aquest interès a la
resta.
Coordinador amb ganes d’aprendre, amb interès per
l’educació i pels alumnes.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2. Pregunta 20.1. Per què? (En relació amb la pregunta 20. I en relació a la seva actitud,
estàs d’acord amb que un coordinador/a TIC ha de tenir vocació, coneixements, capacitat
dinamitzadora i de relació i una necessitat de formar-se?)
Escola
Resposta directa
Perquè cal innovar
GP1
constantment, cal estar preparat
per poder cercar solucions a
problemes o inquietuds dels
alumnes i dels mestres.
Hi estic d'acord. Tot i que
GP2
m'agradaria aclarir que en molts
centres és difícil trobar un
mestre amb totes aquestes
característiques. Per sobre de
tot, els professionals que
treballem a l'escola som mestres
i sovint costa trobar algú de
l'escola que s'ofereixi per

Categoria
Innovació constant i
persona capaç de
solucionar
problemes/inquietuds.

Indicador

És difícil trobar una
persona amb totes
aquestes
característiques, es
necessita temps i
ganes però és
necessari.
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GP3

GPr1

GPC1
LLP1
PPC1
PP1

PP2

PP3

realitzar la tasca de coordinador.
Molts coordinadors anem
adquirint les capacitats que
requereix aquest càrrec amb el
temps.
Per què si no és una persona que
adquireix eines sense un
aprofitament de les mateixes. Ha
de ser una persona autosuficient,
no depenent.
La formació continua és
indispensable en el món de la
tecnologia donat la velocitat
amb què avança.
Sense tot això, et quedes enrere.
Perquè és molt important tot el
que es diu.
Per poder exercir les seves
tasques.
Si i no, la realitat dels centres és
que cal un referent per la resta
de claustre que dinamitzi i un
equip que el recolzi i tingui les
mateixes ganes de fer i treballar,
cal destacar que moltes vegades
l'equipament de què disposem
no convida a fer ús del
maquinari.
Perquè ha de liderar, juntament
amb l'equip directiu, la
progressiva incorporació de les
TIC a les aules.
Tot evoluciona sobretot les
noves tecnologies.

ACTITUD

Innovació i formació
constant i persona
autosuficient.

Innovació i formació
constant.

Necessari.
Necessari.
Necessari.
Capacitat de lideratge
i comptar amb un
equip al darrera.

Capacitat de
lideratge, amb l’equip
directiu, la
incorporació de les
TIC a l’aula.
Necessari.

Categories de resposta
Innovació constant i persona capaç de solucionar
problemes/inquietuds.
És difícil trobar una persona amb totes aquestes
característiques, es necessita temps i ganes però és necessari.
Innovació i formació constant i persona autosuficient.

Escoles coincidents
1
1
2
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Necessari.
Capacitat de lideratge i comptar amb un equip al darrera.

4
2

Actitud
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Innovació constant i És difícil trobar una Innovació i formació
persona capaç de
persona amb totes
constant i persona
solucionar
aquestes
autosuficient.
problemes/inquietuds. característiques, es
necessita temps i
ganes però és
necessari.

Necessari.

Capacitat de lideratge
i comptar amb un
equip al darrera.

3. Pregunta 20.2 Quina altra actitud afegiries?
Escola
Resposta directa
Ganes d’aprendre.
GP1
GP2
GP3

GPr1
GPC1

LLP1

PPC1

Capacitat de lideratge.
Autosuficient (que sàpiga
solucionar els problemes bàsics
per no haver d'esperar al tècnic).
Capacitat de liderar equips.
Estar molt ben format d'entrada,
i disposat a estar al dia en
formació, ja que la tecnologia
avança i no s'atura a esperar-te.
Tenir paciència amb els mestres
perquè puguin afegir-se a les
noves propostes tecnològiques i
pedagògiques que impliquen les
TIC.
NS/NC

Categoria
Aprenentatge
constant.
Lideratge.
Aprenentatge
constant.

Indicador

Lideratge.
Aprenentatge
constant.

ACTITUD

Paciència.
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PP1
PP2
PP3

NS/NC
Em sembla que si es tenen les
anteriors ja són moltes.
NS/NC

Categories de resposta
Lideratge.
Aprenentatge constant.
Paciència.
NS/NC

-

Escoles coincidents
2
3
1
4

Actituds extra
20%
Capacitat de lideratge.

40%

Aprenentatge constant.
Paciència.
NS/NC
30%
10%

Indicador: Distribució del temps
4. Pregunta 31.1. Per què? (En relació a la pregunta 30. Consideres que són suficients pel
volum de feina que hi ha al centre?)
Escola
Resposta directa
Perquè tinc un suport tècnic per
GP1
resoldre problemes de Hardware
i Software.
Tot i que, més que disposar de
GP2
més hores necessitaria més
mestres en el càrrec i que el
tècnic del Departament vingués
més sovint. La política actual
del Departament és retallar
hores del tècnic de
manteniment. Cada anys ens
trobem que ve disposa de menys
hores per atendre les averies

Categoria
L’equip tècnic
m’ajuda.
Es necessitarien més
mestres en el càrrec i
més contacte amb
els tècnics.

Indicador

DISTRIBUCIÓ
DEL TEMPS
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GP3

GPr1

GPC1
LLP1

PPC1
PP1
PP2

PP3

tècniques.
Per què soluciono molts
problemes a les hores que no
haurien de ser com als patis,
migdies o tardes.
El nostre col·legi és molt gran i
amb un ús intensiu de la
tecnologia, cosa que fa que sigui
gairebé imprescindible la
dedicació exclusiva.
La situació és la que és, ens hem
de saber adaptar.
Per què comporta molta feina.

Sí.
Dóna resposta a la realitat del
meu centre.
Perquè cada vegada hi ha més
dispositius digitals al centre i
més recursos aplicables a
l'ensenyament.
Per què perds molt de temps
quan no es pot resoldre alguna
cosa (servei tècnic insuficient).
Ho has de saber tot i ho has de
resoldre al moment sinó tot són
problemes, la feina només es
valora quan per la raó que sigui
un marxa del centre, és llavors
quan la gent descobreix tot el
que un fa funcionar.

Es necessitarien més
mestres en el càrrec i
més contacte amb
els tècnics.
És necessari una
dedicació exclusiva
al càrrec.

Adaptació i realitat.
És necessari una
dedicació exclusiva
al càrrec.
Adaptació i realitat.
Adaptació i realitat.
És necessari una
dedicació exclusiva
al càrrec.
Es necessitarien més
mestres en el càrrec i
més contacte amb
els tècnics.

Categories de resposta
L’equip tècnic m’ajuda.
Es necessitarien més mestres en el càrrec i més contacte
amb els tècnics.
És necessari una dedicació exclusiva al càrrec.
Adaptació i realitat.

Escoles coincidents
1
3
3
3
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Per què són o no suficients les hores?
10%

L’equip tècnic m’ajuda.

30%

30%

Es necessitarien més
mestres en el càrrec i més
contacte amb els tècnics.
És necessari una dedicació
exclusiva al càrrec.
Adaptació i realitat.

30%

Indicador: Rol
5. Pregunta 21.1. De quina manera? (En relació a la pregunta 21. Creus que la teva
pràctica pedagògica s’ha vist influenciada pel rol que assumeixes de coordinador/a TIC?
Escola
Resposta directa
Proposant noves maneres de
GP1
donar resposta a les necessitats
educatives.
GP2

GP3

GPr1
GPC1

LLP1

Els diferents cursos de formació
TIC que he realitzat m`han
permès descobrir el ventall de
possibilitats que ofereixen les
noves tecnologies en el procés
d'ensenyament-aprenentatge.
Amb les eines que utilitzo, ja
que amb això ara tinc més
possibilitats de presentar una
matèria o un tema concret.
NS/NC
De fet, sóc el coordinador TIC
justament per la meva pràctica
pedagògica, i no pas el contrari.
Faig servir, dins les meves
possibilitats, tots els recursos
TIC que tinc al meu abast.

Categoria
Augment d’ús de les
noves tecnologies
dins l’àmbit
educatiu.
Augment d’ús de les
noves tecnologies
dins l’àmbit
educatiu.

Indicador

Augment d’ús de les
noves tecnologies
dins l’àmbit
educatiu.
La pràctica
pedagògica ja estava
encaminada a les
TIC.
Augment d’ús de les
noves tecnologies
dins l’àmbit

ROL
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PPC1

Introducció de noves
metodologies.

PP1
PP2

NS/NC
M'ha obert un ventall de noves
possibilitats per desenvolupar
les tasques pedagògiques.

PP3

NS/NC

educatiu.
Augment d’ús de les
noves tecnologies
dins l’àmbit
educatiu.
Augment d’ús de les
noves tecnologies
dins l’àmbit
educatiu.
-

Categories de resposta
Augment d’ús de les noves tecnologies dins l’àmbit
educatiu.
La pràctica pedagògica ja estava encaminada a les TIC.
NS/NC

Escoles coincidents
6
1
3

Influència cap a la pràctica pedagògica
Augment d’ús de les
noves tecnologies dins
l’àmbit educatiu.

30%

La pràctica pedagògica
ja estava encaminada a
les TIC.

60%

NS/NC

10%

6. Pregunta 22.1 Argumenta breument la teva resposta. (En relació a la pregunta 22.
Estàs satisfet amb el rol de coordinador/a TIC?)
Escola
Resposta directa
Si, però caldria una major
GP1
implicació del professorat del
centre, per tal de treballar i
desenvolupar la Competència
Digital.
Actualment, em sento còmode
GP2
amb aquest rol, tot i que els
primers dos anys van ser difícils

Categoria
Cal més implicació
del centre i
formació.

Indicador

Cal més implicació
del centre i
formació.
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GP3

GPr1

GPC1
LLP1

PPC1
PP1
PP2

PP3

a causa de la falta dels
coneixements mínims que
requereixen aquest càrrec.
Per què actualment estic
estudiant Enginyeria
Informàtica i m'agrada. Per tant
estic fent una feina que em
motiva per dues bandes.
En el meu cas, trobo molt
interessant utilitzar els meus
coneixements i aplicar-los a la
pedagogia del nostre col·legi.
Estimo la feina que faig.
M'encanta ser coordinador TIC,
tot i que comporta molta feina i,
actualment, les instal·lacions de
l'escola no faciliten molt el seu
ús.
Falta de cursos de formació i
recursos.
Treballo dia a dia per poder
treballar cada cop millor.
M'agrada estar al dia de les
noves tecnologies i sobretot
amb les que tenen relació amb
el món educatiu.
No té cap mena de
reconeixement en cap aspecte,
tenir 2 hores a la setmana per
dedicar a les TIC i el sou
equiparable a una coordinació
com la de riscos laborals no és
suficient.

Categories de resposta
Cal més implicació del centre i formació.
Gust per la feina.
Manca de recursos i formació.
És una feina no reconeguda.

ROL
Gust per la feina.

Gust per la feina.

Gust per la feina.
Gust per la feina.

Manca de recursos i
formació.
Gust per la feina.
Gust per la feina.

És una feina no
reconeguda.

Escoles coincidents
2
6
1
1
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Estàs satisfet amb el rol de coordinador/a
TIC?
10%

20%

10%

Cal més implicació del
centre i formació.
Gust per la feina.
Manca de recursos i
formació.
És una feina no
reconeguda.

60%

Indicador: Formació del coordinador/a TIC.
7. Pregunta 25. Quina creus que és la formació que ha de tenir un coordinador/a
TIC?
Escola
Resposta directa
L'autoformació i compartir
GP1
coneixements amb altres
mestres.

GPC1

Coneixements d'informàtica, ja
sigui de software o de
hardware.
Crec que els coneixements han
de ser una mica més que bàsics.
Bàsica per poder gestionar les
eines de l'escola i solucionar
alguns problemes senzills.
També ha de ser organitzat per
saber quines són les prioritats i
per poder saber quins són els
continguts més importants per
ensenyar als alumnes.
Imprescindible formació a
nivell educatiu-pedagògic
Domini mitjà de les TIC.

LLP1

Una mica de hardware,

GP2

GP3

GPr1

Categoria
Autoformació i
compartir el
coneixement amb
altres docents.
Formació tècnica.

Indicador

Formació tècnica i
pedagògica.
FORMACIÓ DEL
COORDINADOR/A
TIC

Formació
pedagògica.
Formació
pedagògica. (Segons
aCTIC).
Formació tècnica.
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PPC1
PP1
PP2

PP3

software i ús de programari
educatiu.
Tècnica.
Mestre amb coneixements
d'ofimàtica (mínim).
Formació en lideratge positiu.
En noves tecnologies i en les
possibilitats que tenen per
aplicar-les a l'educació.
Ha de tenir interès per les
noves tecnologies, per
investigar i buscar noves
maneres d'aprofitar el material
del que disposa el centre.
Coneixements tècnics no hauria
de ser necessari però la realitat
és ben diferent.

Formació tècnica.
Formació tècnica.
Formació en
capacitat de
lideratge.
Formació tècnica i
pedagògica.

Categories de resposta
Autoformació i compartir el coneixement amb altres
docents.
Formació tècnica.
Formació tècnica i pedagògica.
Formació pedagògica.
Formació en capacitat de lideratge.

Escoles coincidents
1
4
2
2
1

Quina formació ha de tenir un coordinador/a TIC?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Autoformació i Formació tècnica. Formació tècnica
compartir el
i pedagògica.
coneixement amb
altres docents.

Formació
pedagògica.

Formació en
capacitat de
lideratge.
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8. Pregunta 27. Quina és la teva formació en TIC?
Escola
Resposta directa
Autoformació i experimentació.
GP1
Curs de pissarres digitals
GP2
Curs de formació per a
coordinadors TIC
A banda d'utilitzar les eines des
GP3
de fa molts anys, estic estudiant
Enginyeria Informàtica.
GPr1 Expert en robòtica educativa,
formador Smart, professor
expert Microsoft...
GPC1 Eng. Tèc. Telecos esp. sist.
telec.
LLP1 Cursos que he anat fent, però
encara podria formar-me més.
PPC1 Màster informàtica i 15 cursos
de formació.
Cursos de formació (moodel,
PP1
paquets ofimàtics, pagina
web...) i assistència al seminari
tac.
Curos del CRP de la zona i
PP2
cursos on-line.
Sóc tècnic en desenvolupament
PP3
d'aplicacions informàtiques i he
treballat fent classes
d'informàtica durant un curs en
un centre privat i en el
muntatge i reparació
d'ordinadors.
Categories de resposta
Autoformació.
Cursos.
Universitària.
Universitària i cursos.

Categoria
Autoformació.
Cursos.

Indicador

Universitària.

Cursos.

Universitària.
Cursos.

FORMACIÓ DEL
COORDINADOR/A
TIC

Universitària i
cursos.
Cursos.

Cursos.
Cursos.

Escoles coincidents
1
6
2
1
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Formació dels coordinadors/es en TIC
10%

10%

Autoformació.

20%

Cursos.
Universitària.
Universitària i cursos.
60%

9. Pregunta 27.1 Com i quan has rebut aquesta formació?
Escola
Resposta directa
De forma lliure, navegant per la
GP1
web 2.0
Els cursos de formació que
GP2
anualment ofereix el
Departament per als
coordinadors TIC.
Lliure, a la UOC. Però encara
GP3
l'estic cursant.
GPr1 De forma autodidacta i en
cursos i formació permanent.
GPC1 Grau universitari.
LLP1 De forma lliure i fent alguns
cursos.
PPC1 Lliure i cursos.
Cursos de formació i seminaris.
PP1
De manera permanent.
PP2
Estudis de Grau superior, la
PP3
passió per la tecnologia i la seva
aplicació per millorar els
aprenentatges. Procuro fer
cursos telemàtics per mantenirme fresc.
Categories de resposta
Lliure.
Cursos.
Lliure i cursos.

Categoria
Lliure.

Indicador

Cursos.

Lliure.
Lliure i cursos.
Lliure.
Lliure i cursos.

FORMACIÓ DEL
COORDINADOR/A
TIC

Lliure i cursos.
Cursos.
Lliure i cursos.
Lliure i cursos.

Escoles coincidents
3
2
5
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Com has rebut la formació?
30%
Lliure.
Cursos.

50%

Lliure i cursos.
20%

Indicador: Formació del professorat
10. Pregunta 36.1. A què atribueixes el nivell TIC del teus companys?
Escola
Resposta directa
Un problema estructural de
GP1
l'ensenyament, la gent encara
pensa que per aprendre una cosa
cal un mestre que te la ensenyi.
A la falta de coneixements.
GP2
En alguns casos també hi ha una
manca d’interès per tal d'aplicar
les noves tecnologies en la tasca
docent del dia a dia.
Per necessitat, el mínim que han
GP3
tingut que aprendre per poder
realitzar fitxes i manipular
imatges.
GPr1 A que és un professorat molt
heterogeni.
GPC1 Formació adquirida mitjançant
cursos i el desig d'aprendre.
LLP1 Potser a poca formació o perquè
els hi costa una mica aplicar les
TIC.
PPC1 Bretxa digital (problema
generacional).
És un nivell mitjà -alt, els meus
PP1
companys treballen i incorporen
les tic en el dia a dia de l'escola.
El nivell és molt desigual
PP2
perquè cadascú parteix de
realitats i interessos diferents.
Poc temps per formar-se, eines
PP3

Categoria
Manca d’informació.

Indicador

Manca de
coneixements i
d’interès.

Integració de les
TIC a l’escola.

Professorat molt
diferent.
Integració de les
TIC a l’escola.
Manca de
coneixements.

FORMACIÓ DEL
PROFESSORAT

Professorat molt
diferent.
Integració de les
TIC a l’escola.
Professorat molt
diferent.
Manca de
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poc intuïtives, programes mal
coneixements i de
dissenyats i no orientats a la
temps.
tasca educativa, capacitat
creativa per treballar diferents
continguts sense dependre de les
TIC.
Categories de resposta
Manca d’informació.
Manca de coneixements i d’interès.
Integració de les TIC a l’escola.
Professorat molt diferent.

Escoles coincidents
1
3
3
3

A què atribueixes el nivell TIC dels
companys?
10%
Manca d’informació.

30%

30%

Manca de coneixements
i d’interès.
Integració de les TIC a
l’escola.
Professorat molt
diferent.

30%

11. Pregunta 37. Creus que la formació que rep el professorat els ajuda a integrar les
TIC a l’aula?
Escola
GP1
GP2
GP3
GPr1
GPC1
LLP1
PPC1
PP1
PP2
PP3

Resposta directa
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
NS/NC
Sí
No

Categoria
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
NS/NC
Sí
No

Indicador

FORMACIÓ DEL
PROFESSORAT
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Categories de resposta
No
Sí
NS/NC

Escoles coincidents
5
4
1

La formació ajuda a
integrar les TIC?
10%
No
50%
40%

Sí
NS/NC

Per què?
Escola
Resposta directa
No, tot i que s'han fet cursos
GP1
sobre l'ús de les TIC a l'aula, el
professorat no ho ha aprofitat o
fins i tot afirma que es
competent per seguir el curs. Els
mestres no tenen la necessitat
d'integrar les TAC a l'aula i com
no tenen temps per dedicar a
aprendre com funcionen
aquestes, no ho fan.
Sí. És evident que una major
GP2
formació per part del
professorat en noves tecnologies
els ajudaria a integrar-les en el
procés d'ensenyamentaprenentatge.
No. Per què és mínima i es
GP3
podrien fer múltiples coses que
no es fan per falta de formació.
A més afecta a la manera de
presentar la informació a
l'alumnat, ja que podria ser més
enriquida.
GPr1 Sí. Quan un professor se sent
segur en l'ús de la tecnologia ho
aplica a l'aula.

Categoria
Poques ganes
d’aprendre i
d’integrar-les.

Indicador

La formació els
ajuda a integrar-ho
en el procés d’e-a.
FORMACIÓ DEL
PROFESSORAT
Poca formació.

La formació els
ajuda a integrar-ho
en el procés d’e-a.
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GPC1

Sí, els anima a fer-ho i vèncer
les pors.

LLP1

Les instal·lacions provisionals
que tenim impedeixen un ús
més profund.
No. Insuficient.
Moltes activitats de formació les
fem a distància treballant amb el
moodel.
Sí. Malgrat que costa una mica
cada vegada més mestres
incorporen recursos TIC a la
seva tasca docent.
No, els cursos de PDI són força
bàsics. Hi ha poc programari
útil. Falta de temps.

PPC1
PP1

PP2

PP3

La formació els
ajuda a integrar-ho
en el procés d’e-a.
Les instal·lacions no
ajuden.
Poca formació.
-

La formació els
ajuda a integrar-ho
en el procés d’e-a.
Poca formació.

Categories de resposta
Poques ganes d’aprendre i d’integrar-les.
La formació els ajuda a integrar-ho en el procés d’e-a.
Poca formació.
Les instal·lacions no ajuden.
-

Escoles coincidents
1
4
3
1
0

Motius d'integració (o no) de les TIC a l'aula
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Les
Poques ganes La formació Poca formació.
instal·lacions
d’aprendre i
els ajuda a
no ajuden.
d’integrar-les. integrar-ho en
el procés d’e-a.

-
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12. Pregunta 41.1 Descriu alguna activitat on s’integrin les TIC a l’aula.
Escola
Resposta directa
Utilització de les Pissarres
GP1
digitals en algunes classes, però
poques vegades de manera
interactiva.
És difícil donar una resposta
GP2
contundent en aquest sentit. Hi
ha mestres que sí que les
integren. He escollit la resposta
no, perquè la gran majoria de les
vegades les tecnologies
s'utilitzen com a suport
(projectar un vídeo, una imatge,
posar una música,...) i no pas
com a mitjà interactiu en el
procés d'ensenyamentaprenentatge. Em refereixo a
activitats interactives de PDI,
activitats Jclick, programes que
editen so i audio, webquests...
Amb la pissarra digital de tant
GP3
en tant es busca informació
visual per explicar medi o
matemàtiques. També per trobar
exemples en anglès i practicar la
pronunciació.
GPr1 Utilització de codis QR per
comprovar resultats d'examen.
GPC1 A tot arreu, ho vivim molt.
LLP1 Televisió escolar: S'escriuen les
notícies amb l'ordinador. Es
graven amb càmera de vídeo. La
part que no té imatges, es grava
amb l'Audacity, que és un
programa de gravació de veus.
PPC1 Transversalment en moltes.
Projeccions de vídeos, amb
PP1
treball posterior a la PDI,
activitats clic, correcció de
dictats,...
El llibre digital. Aquesta
PP2

Categoria

Indicador

PDI.

La tecnologia
s’utilitza com a
suport.

PDI.
FORMACIÓ DEL
PROFESSORAT

Codis QR.
Transversal.
TV Escolar.

Transversal.
PDI.

Llibre digital.
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PP3

activitat consisteix en obrir un
llibre amb diferents apartats on
penjar treballs dels alumnes,
escrits i comentaris dels
mateixos alumnes o familiars
(convenientment revisats per la
tutora corresponent) i també
l'agenda diària.
Projecció del llibre digital a la
PDI.

PDI

Categories de resposta
PDI
La tecnologia s’utilitza com a suport.
Codis QR.
Transversal.
TV Escolar.
Llibre digital.

Escoles coincidents
4
1
1
2
1
1

Activitats d'aula
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PDI

Codis QR. Transversal. TV Escolar.
La
tecnologia
s’utilitza
com a
suport.

Llibre
digital.
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Indicador: Comissió TAC
13. Pregunta 10.1. Qui la forma? (En relació a la pregunta 10. Hi ha comissió TAC a
l’escola?
Escola
Resposta directa
El coordinador TAC i 3 mestres
GP1
més del claustre
Només la integren el
GP2
coordinador TAC i un altre
docent. A causa de les retallades
de personal docent, així com
l'edat dels mestres (cal recordar
que a partir dels 55 anys, els
docents estan exclosos de fer
una hora d'exclusiva dedicada al
càrrec), cada cop som menys
mestres per realitzar els
mateixos càrrecs. Així doncs, si
fa tres anys la comissió TAC
estava formada per 4 mestres,
actualment només en som dos
per realitzar la mateixa feina.
El coordinador i un representant
GP3
de cada cicle (tot i que acaba
sent amb la directora amb qui
anem omplint-lo realment).
GPr1 Coordinador TIC, professor de
tecnologia i altres professors
GPC1 Coord TIC, Director com a
representat de secundària, 2
representants de primària i
infantil.
LLP1 De moment jo.
PPC1 Professor ciènciesmatemàtiques ESO Mestre EFinformàtica primària
Un mestre de cada cicle, el
PP1
coordinador i la cap d'estudis.
Coordinador TIC
PP2
1 membre de cada cicle
1 membre de l'ED

Categoria
Coordinador i
mestres.
Coordinador i
mestres.

Coordinador,
mestres i algun
membre de l’ED.

Indicador

COMISSIÓ TAC

Coordinador i
mestres.
Coordinador,
mestres i algun
membre de l’ED.
Coordinador.
Coordinador i
mestres.
Coordinador i
mestres.
Coordinador,
mestres i algun
membre de l’ED.
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NS/NC

PP3

No hi ha comissió.

Categories de resposta
Coordinador TIC i mestres.
Coordinador TIC, mestres i algun membre de l’ED.
Coordinador TIC.
No hi ha comissió.

Escoles coincidents
5
3
1
1

Membres de la comissió TAC
10%
Coordinador TIC i
mestres.

10%

50%

Coordinador TIC,
mestres i algun
membre de l’ED.
Coordinador TIC.

30%
No hi ha comissió.

14. Pregunta 11. Quines funcions i tasques es realitzen a la comissió TAC?
Escola
Resposta directa
Gestió i manteniment dels
GP1
recursos TIC.
Fomentar l'ús de les noves
GP2
tecnologies entre els docents en
el procés d'ensenyamentaprenentatge.
Avisar de les averies dels equips
al servei tècnic.
Inventariar el nou equipament
TIC.
Resoldre incidències tècniques
del dia a dia.
Elaboració del PLA TAC i
GP3
actualització del blog de
l'escola.
GPr1 Revisió curricular, avaluació
eines digitals...
GPC1 Les pròpies de dita comissió.
LLP1 De moment cap però està

Categoria
Manteniment
recursos TIC.
Tasques tècniques i
de motivació.

Indicador

COMISSIÓ TAC
Pla TAC i blog.

Tasques curriculars.
Pla TAC.
Cap.
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PPC1
PP1

PP2

PP3

previst que comenci a funcionar
de cara al curs vinent.
Elaborar i executar el pla TAC.
Elaboració del pla TAC i punt
d'enllaç d'informacions del
coordinador cap al cicle i del
cicle cap a el coordinador.
Analitzar les necessitats de
cadascun dels cicles pel que fa a
implementació de les TIC a la
tasca pedagògica.
Fer propostes per millorar l'ús
de les TIC a les aules.
Coordinar les activitats que es
proposin de tirar endavant.
Fer propostes de formació en
funció de les necessitats dels
docents.
NS/NC

Pla TAC.
Pla TAC i informar
al professorat.

Tasques curriculars.
Informar al
professorat.

Cap.

Categories de resposta
Manteniment recursos TIC.
Tasques tècniques i de motivació.
Pla TAC.
Tasques curriculars. Informar al professorat.
Cap.

Escoles coincidents
1
1
4
2
2

Funcions de la comissió TAC
20%

10%
10%

Manteniment recursos
TIC.
Tasques tècniques i de
motivació.
Pla TAC.

20%

Tasques curriculars.
Informar al professorat.
40%

Cap.
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15. Pregunta 12.1. Argumenta breument la teva resposta. (En relació a la pregunta 12.
Estàs d’acord amb el que argumenta la Generalitat quan diu que, actualment, les
funcions i les tasques de coordinador/a ha passat a ser de la Comissió TAC i no només
del coordinador/a TIC/TAC?)
Escola
Resposta directa
Per poder desenvolupar la
GP1
Competència Digital cal la
implicació de tot el professorat i
si cal després, hi ha d'haver una
Comissió TAC que pugui donar
suport i resposta a les
necessitats i demandes de
l'escola.
Hi estic d'acord. El Problema
GP2
rau en què per falta de personal
docent, en moltes escoles la
Comissió TAC i el coordinador
TIC són pràcticament el mateix,
ja que la comissió TAC, està
formada com a molt per dos
mestres. Actualment, en molts
centres, només hi ha un
coordinador TAC. Cal ser
conscient d'això, ja que des del
Departament s'exigeix la
mateixa feina amb menys
personal. És evident que, els
coordinadors, amb menys
recursos, no podem donar els
mateixos servei.
La majoria de decisions les pren
GP3
el coordinador TAC per la poca
formació de la resta de
professorat en molts centres (no
és el cas del nostre centre, tot i
que es podria millorar).
GPr1 És important que no només una
persona coordini tot el
relacionat amb la tecnologia
educativa, tot i que és molt
important que aquesta comissió
sigui liderada pel coordinador

Categoria
Cal la implicació de
tot el professorat.

Hi ha una gran
manca de personal
docent i aquest fet
no ajuda a
desenvolupar bé la
tasca de
coordinador/a TIC.

Indicador

COMISSIÓ TAC

Cal la implicació i
formació de tot el
professorat.

Cal la implicació de
tot el professorat.
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GPC1

LLP1

PPC1

PP1

PP2

PP3

Tic.
Més implicats en les decisions,
millor serà fer-les i tirar-les
endavant.
Donada la importància que
tenen les TAC a l'escola, no pot
dependre d'una única persona el
seu funcionament.
Consens decisions.

Hi ha plantejaments didàctics
que afecten al claustre, la pressa
de decisions ha de ser
consensuada a la comissió i no
recaure en un únic membre.
Sí perquè crec que les propostes
i decisions que s'adoptin són
més compartides en tenir
representativitat de cada cicle i
de l'equip directiu.
Si no hi ha comissió la feina és
igualment tota per tu.

Com més implicats
més possibilitats de
tirar endavant
propostes.
Cal la implicació de
tot el professorat.

Com més implicats
més possibilitats de
tirar endavant
propostes.
Cal la implicació de
tot el professorat.

Com més implicats
més possibilitats de
tirar endavant
propostes.
No ha canviat res.

Categories de resposta
Cal la implicació de tot el professorat.
Hi ha una gran manca de personal docent i aquest fet
no ajuda a desenvolupar bé la tasca de coordinador/a
TIC.
Cal la implicació i formació de tot el professorat.
Com més implicats més possibilitats de tirar endavant
propostes.
No ha canviat res.

Escoles coincidents
4
1

1
3
1
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Les funcions de cTIC són també de la comissió TAC?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Cal la implicació Hi ha una gran Cal la implicació i
Com més
No ha canviat res.
de tot el
manca de personal formació de tot el implicats més
professorat.
docent i aquest fet
professorat.
possibilitats de
no ajuda a
tirar endavant
desenvolupar bé la
propostes.
tasca de
coordinador/a
TIC.

Indicador: Coordinadors
16. Pregunta 24. En el teu cas, com has arribat a ser coordinador/a TIC?
Escola
Resposta directa
Per descarti.
GP1
L'antiga coordinadora TIC va
GP2
deixar el càrrec i, per tant, el
centre en necessitava un de nou.
Com que no hi havia cap mestre
que s'oferís voluntari per
realitzar aquest càrrec, l'equip
directiu en va nomenar a mi.
Proposta de l'equip directiu
GP3
gràcies a que vaig dir que
m'agradava.
GPr1 Després d'aplicar al càrrec que
es va oferir de manera oberta.
GPC1 L'ED proposa, i la voluntat
pròpia confirma.
LLP1 Gràcies a la meva predisposició
a aplicar les TIC a les meves
classes i a que els nens i nenes
les puguin utilitzar.
PPC1 Nomenat per equip directiu.
Demanda equip directiu.
PP1

Categoria
Equip directiu.
Equip directiu.

Indicador

Equip directiu.
COORDINADORS
Voluntat pròpia.
Equip directiu i
voluntat pròpia.
Voluntat pròpia.

Equip directiu.
Equip directiu.
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PP2
PP3

Per nomenament de l'equip
directiu però a petició pròpia.
Em vaig oferir i després de 5
anys serà l'últim que ho faci.

Equip directiu i
voluntat pròpia.
Voluntat pròpia.

Categories de resposta
Equip directiu.
Voluntat pròpia.
Equip directiu i voluntat pròpia.

Escoles coincidents
5
3
2

Forma en què s'ha assolit el càrrec
20%
Equip directiu.
50%

30%

Voluntat pròpia.
Equip directiu i
voluntat pròpia.

17. Pregunta 16. Assenyala les dues definicions de coordinador/a amb que t’identifiques
més.
Escola
Resposta directa
Figura que ha passat de dedicarGP1
se al hardware a ser un
dinamitzador de les TIC.
(Espuny, C. Gisbert, M.
Coiduras, J. i González, J.,
2012)
És una figura de suport per els
companys del claustre escolar.
La figura del coordinador TIC
GP2
implica tenir una formació, una
mentalitat. Ha de ser una
persona que faci perdre la por
als seus companys, és algú que
ha d’estar perquè tot funcioni,
implica ser una persona que
convenci del potencial educatiu
de les TIC. (Coordinador
espanyol, 2007)
Un coordinador TIC és un

Categoria
Figura que ha passat
de tècnic a
dinamitzador.
Figura de suport.

Indicador

Figura líder.
Figura
dinamitzadora.
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GP3

GPr1

GPC1

LLP1

PPC1

professional que dinamitza la
inclusió digital. (Garrido, M. C.,
Fern ndez, R., i osa, . M.,
2008)
Un coordinador TIC és aquella
persona líder, força essencial en
la formació dels seus companys,
peça clau en tot projecte TIC i
amb una alta valoració per part
dels seus col•legues. (Rodríguez
i Pozuelos, 2009)
La figura del coordinador TIC
implica tenir una formació, una
mentalitat. Ha de ser una
persona que faci perdre la por
als seus companys, és algú que
ha d’estar perquè tot funcioni,
implica ser una persona que
convenci del potencial educatiu
de les TIC. (Coordinador
espanyol, 2007)
El coordinador TIC és un
professional de l’educació
especialista en tecnologies per a
l’aprenentatge. (De Pablos,
2009)
Un coordinador TIC és aquella
persona líder, força essencial en
la formació dels seus companys,
peça clau en tot projecte TIC i
amb una alta valoració per part
dels seus col·legues. (Rodríguez
i Pozuelos, 2009)
La figura del coordinador TIC
implica tenir una formació, una
mentalitat. Ha de ser una
persona que faci perdre la por
als seus companys, és algú que
ha d’estar perquè tot funcioni,
implica ser una persona que
convenci del potencial educatiu
de les TIC. (Coordinador
espanyol, 2007)
NS/NC

Figura líder.

Figura líder.
Figura professional
de l’educació.

COORDINADORS

Figura líder.

Figura líder.

NS/NC
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PP1

PP2

PP3

Figura que ha passat de dedicarse al hardware a ser un
dinamitzador de les TIC.
(Espuny, C. Gisbert, M.
Coiduras, J. i González, J.,
2012)
Cal una persona que vetlli pel
bon funcionament de
l'equipament i instal·lacions,
alhora que acosti i convidi als
companys a conèixer i fer ús de
les tic. nous recu.
La figura del coordinador TIC
implica tenir una formació, una
mentalitat. Ha de ser una
persona que faci perdre la por
als seus companys, és algú que
ha d’estar perquè tot funcioni,
implica ser una persona que
convenci del potencial educatiu
de les TIC. (Coordinador
espanyol, 2007),
Figura que ha passat de dedicarse al hardware a ser un
dinamitzador de les TIC.
(Espuny, C. Gisbert, M.
Coiduras, J. i González, J.,
2012)
El Coordinador TIC és aquell
que té uns mínims coneixements
d'informàtica i els companys/es
busquen quan tenen un
problema, continua dedicant
més hores de les ofertades al
bon funcionament de manera
altruista i fa la feina que el
tècnic per falta de temps no pot
fer.

Figura que ha passat
de tècnic a
dinamitzador.
Figura líder.

Figura líder.
Figura que ha passat
de tècnic a
dinamitzador.

Figura tècnica.

Categories de resposta
Figura que ha passat de tècnic a dinamitzador.
Figura líder.
Figura professional de l’educació.
NS/NC
Figura tècnica.

Escoles coincidents
3
7
1
1
1
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Què és un coordinador/a TIC?
1
1

3

1

Figura que ha passat
de tècnic a
dinamitzador.
Figura líder.

Figura professional
de l’educació.
NS/NC
7

Indicador: Funcions del coordinador/a TIC
18. Pregunta 45. Penses que fas les funcions que et pertoquen? Argumenta breument
la teva resposta.
Escola
Resposta directa
Si, però resulta moltes vegades
GP1
estressant compaginar la
docència de l'Educació Física
amb la resolució de problemes
relacionats amb la utilització de
les TAC.
Parcialment.
Sovint
els
GP2
coordinador TIC acabem sent
tècnics que ens dediquem a
resoldre incidències, deixant de
banda la nostra funció com a
promotors de les eines TIC en
les aules. Això és degut a la
falta d'hores per dur a terme el
nostre càrrec i, sobretot, a la
manca de recursos (hores del
tècnic de manteniment, personal
docent per formar la comissió
TAC)
que
ofereix
el
Departament.
Si, i massa fins i tot, ja que el fet
GP3
de saber solucionar problemes
complicats no és feina meva.

Categoria
Sí però amb certes
dificultats.

Indicador

No, hi ha manca de
temps i de recursos.

FUNCIONS DEL
COORDINADOR/A
TIC
Sí però amb certes
dificultats.
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GPr1

GPC1
LLP1

PPC1
PP1

PP2

PP3

Sí tot i que el gran nombre de
funcions fa que de vegades sigui
complicat dur-ho a terme.
Sí.
Segurament podria fer més de
les que faig, sobretot després
d'haver vist els punts anteriors.
No del tot. Falta temps i
recursos.
Treballo diàriament vetllant per
a que els meus alumnes
gaudeixin i aprenguin com a
mestre, com a coordinadora tic,
vetllo pel funcionament i miro
de solucionar incidències.
Sí. No se'n poden assumir més
degut al temps disponible i als
propis recursos del centre.
No, feina de dues persones per
cobrar-ne una i he d'estar
disponible casi sempre, en
qualsevol moment em poden
interrompre una classe per
solucionar qualsevol problema.

Sí però amb certes
dificultats.
Sí.
Sí.

No, hi ha manca de
temps i de recursos.
Sí.

Sí.

No, hi ha manca de
temps i de recursos.

Categories de resposta
Sí però amb certes dificultats.
No, hi ha manca de temps i de recursos.
Sí.

Escoles coincidents
3
3
4

Penses que fas les funcions que et
pertoquen?
30%
40%

Sí però amb certes
dificultats.
No, hi ha manca de
temps i de recursos.
Sí.

30%
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I. Anàlisi quantitatiu
Indicador: Organització per a la integració de les TIC al centre.
1. Pregunta 9. Assenyala com de d’acord/desacord estàs amb les següents afirmacions relacionades amb l’organització per la
integració de les TIC al centre.

Organització per a la integració de les TIC al centre
La organització del centre es basa en l’experiència del cursos
passats.
Les TIC són concebudes com una eina de millora contínua.
Hi ha una forta tradició escolar que atribueix els beneficis de les
TIC a favor dels alumnes.
Es treballa des d’una perspectiva que millori les potencialitats
individuals, l’autoaprenentatge i la formació permanent.
L’equip directiu marca el pla estratègic de millora en TIC.
El projecte educatiu mira per estar sempre dins un procés de
reforma contínua.

Molt d'acord

L’ús del TIC està immers dins del currículum escolar.

En desacord

D'acord

Les millores i l’adquisició de competències TIC són pilars
fonamentals del centre educatiu.

Totalment en desacord

Es defineixen activitats específiques per ser competent en TIC.

L’equip directiu és el principal agent de canvi.
No hi ha una forta tradició escolar que defineixi la visió del centre
en relació la integració de les TIC.
0%

10%

20%

30% 40% 50% 60% 70% 80%
Percentatges d'acords/desacords

90% 100%
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Indicador: Formació del professorat
2. Pregunta 40. Marca de l’1 al 7 (1 per les que no s’utilitzen i 7 per les que s’utilitzen molt) la freqüència d’ús de les següents eines
a l’aula.

Freqüència d'ús d'algunes eines
10
9
8
Freqüència

7

6

GP1

5

GP2

4

GP3

3

GPr1

2

GPC1

1

LLP1

0

PPC1
PP1
PP2
PP3
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Per fer l’anàlisi quantitatiu de l’apartat de funcions del coordinador/a TIC s’ha creat una llegenda
per facilitar tant l’elaboració dels gràfics com la posterior anàlisi. La llegenda ha estat: Mai: 1, A
vegades: 2, Sovint: 3, Sempre: 4. Aquesta nomenclatura sorgeix de la pregunta: Assenyala amb
quina freqüència realitzes les funcions.

Indicador: Funcions tècniques
3. Pregunta 42. Quines de les següents funcions tècniques realitzes com a
coordinador/a TIC de centre i amb quina freqüència

Escoles
Registrar sobre
l’estat de les sales
d’informàtica (si
n’hi ha o dels
recursos TIC.
Mantenir un
contacte amb els
tècnics.
Coordinar les
tasques menors de
manteniment com
canvi de teclats,
reinstal·lació de
sistemes operatius,
etc.
Assessorar a
l’equip directiu, el
professorat i el
PAS en temes de
hardware, software
i de gestió
acadèmica.
Vetllar pel
manteniment i
seguretat dels
equips.
Elaborar un
informe de la
infraestructura TIC
del centre.
Vetllar perquè
s’utilitzi el
programari en
català.
Revisar les
llicències dels
programes del
centre.

GP1

GP2

GP3

GPr1

GPC1

LLP1 PPC1

PP1

PP2

PP3

3

2

4

3

2

4

3

4

4

3

4

2

2

4

4

4

3

4

3

3

2

4

3

2

2

4

3

3

3

4

3

2

2

3

3

3

3

2

2

2

3

2

3

4

3

4

3

3

3

3

2

3

2

1

3

2

2

1

2

1

2

1

2

2

3

2

3

1

2

1

2

2

2

2

3

3

3

2

1

4
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Freqüència de realització funcions Tècniques
10

9
Registrar sobre l’estat de les sales d’informàtica (si n’hi
ha) o dels recursos TIC.

8

Mantenir un contacte amb els tècnics.

Freqüència

7
6

Coordinar les tasques menors de manteniment com canvi
de teclats, reinstal·lació de sistemes operatius, etc.

5

Assessorar a l’equip directiu, el professorat i el PA en
temes de hardware, software i de gestió acadèmica.
Vetllar pel manteniment i seguretat dels equips.

4
Elaborar un informe de la infraestructura TIC del centre.

3

Vetllar perquè s’utilitzi el programari en català.

2

Revisar les llicències dels programes del centre.

1
0
GP1

GP2

GP3

GPr1

GPC1

LLP1

PPC1

PP1

PP2

PP3
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Indicador: Funcions pedagògiques
4. Pregunta 43. Quines de les següents funcions pedagògiques realitzes com a
coordinador/a TIC de centre i amb quina freqüència?
Escoles
Adaptar les formes
de les classes per
poder treballar les
competències TIC.
Promoure
l'ús
transversal de les
TIC, és a dir,
aplicades a vàries
àrees curriculars.
Mostrar als altres
docents eines noves
per a crear, editar i
visualitzar activitats
en xarxa.
Posar-se en contacte
amb altres centres
educatius per
compartir
experiències i/o
projectes relacionats
amb la integració de
les TIC.
Realitzar formació en
TIC pels docents
d’altres àrees.
Coordinar diversos
projectes relacionats
amb les TIC i la seva
integració al centre.
Realitzar reunions
per avaluar l’àrea
TIC i proposar
millores.
Proposar millores de
hardware i software
aplicats
a
l’ensenyament.
Assessorar
al
professorat quant a
problemes
que
sorgeixen en el dia a
dia relacionat amb
les TIC i/o la seva
integració a l'aula.

GP1

GP2

GP3

GPr1

GPC1

LLP1 PPC1

PP1

PP2

PP3

2

1

1

3

3

1

1

4

2

3

2

2

2

4

3

2

3

3

2

1

2

2

3

3

2

3

3

2

2

1

2

1

1

3

2

3

1

1

1

1

2

1

2

3

2

2

2

1

1

1

1

2

3

3

2

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

1

2

1

2

1

2

2

3

3

2

2

3

2

2

1

3

3

3

4

4

3

1

2

2

1
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Freqüència de realització funcions Pedagògiques
10

Adaptar les formes de les classes per poder treballar les
competències TIC.

9

8

Promoure l'ús transversal de les TIC, és a dir, aplicades a
vàries àrees curriculars.

7

Mostrar als altres docents eines noves per a crear, editar i
visualitzar activitats en xarxa.
Posar-se en contacte amb altres centres educatius per
compartir experiències i/o projectes relacionats amb la
integració de les TIC.

Freqüència

6

Realitzar formació en TIC pels docents d’altres àrees.

5

4

Coordinar diversos projectes relacionats amb les TIC i la
seva integració al centre.

3

Realitzar reunions per avaluar l’àrea TIC i proposar
millores.

2

Proposar millores de hardware i software aplicats a
l’ensenyament.

1

Assessorar al professorat quant a problemes que sorgeixen
en el dia a dia relacionat amb les TIC i/o la seva integració
a l'aula.

0
GP1

GP2

GP3

GPr1

GPC1

LLP1

PPC1

PP1

PP2

PP3
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Indicador: Funcions de lideratge
5. Pregunta 44. Quines de les següents funcions de lideratge realitzes com a
coordinador/a TIC de centre i amb quina freqüència
Escoles
Elaborar
documents/guies
sobre com treballar
les TIC en el centre.
Assegurar-se amb
projectes, activitats,
mostres, etc. que els
estudiants han
adquirit les
competències en TIC.
Realitzar una pauta de
seguiment les
activitats TIC del
centre.
Dinamitzar/promoure
la integració de les
TIC al centre.
Comunicar a la
direcció del centre
l’estat de les TIC i les
millores.
Donar suport, si
s’escau, als docents i
mantenir-los
informats sobre nous
aspectes TIC del
centre.
Mantenir relacions
amb altres centres
sobre aspectes TIC.
Fomentar la creació
de material educatiu
en format digital.

GP1

GP2 GP3

GPr1

GPC1 LLP1

PPC1

PP1

PP2 PP3

1

1

2

3

2

2

3

2

2

1

1

1

3

3

2

3

1

1

3

1

1

1

3

4

2

1

1

2

2

1

3

2

2

4

3

3

2

2

2

2

3

2

3

4

4

3

2

2

2

2

3

3

3

4

4

3

2

2

2

2

2

1

1

3

2

4

1

2

2

1

1

1

3

3

3

2

2

3

2

1
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Freqüència de realització funcions de Lideratge
10

Freqüència

9
8

Elaborar documents/guies sobre com treballar les TIC en
el centre.

7

Assegurar-se amb projectes, activitats, mostres, etc. que
els estudiants han adquirit les competències en TIC.

6

Realitzar una pauta de seguiment les activitats TIC del
centre.
Dinamitzar/promoure la integració de les TIC al centre.

5
Comunicar a la direcció del centre l’estat de les TIC i les
millores.

4

Donar suport, si s’escau, als docents i mantenir-los
informats sobre nous aspectes TIC del centre.

3

Mantenir relacions amb altres centres sobre aspectes TIC.

2

Fomentar la creació de material educatiu en format
digital.

1
0
GP1

GP2

GP3

GPr1

GPC1

LLP1

PPC1

PP1

PP2

PP3
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