ACTA COMISSIÓ DE TIC
Data: 23 de maig de 2013
Hora: 16:45
Lloc: Biblioteca.
Assistents:
Joan Orts - Ana Gordó – Cynthia Vera – Vicent Garcerà - Juan Antonio
Plaza - Verónica Ramírez - Cristina Pla - Javi Encinas i Xavi Leal.

Temes tractats:


Iniciació al desenvolupament d’un projecte d'integració de les TIC al
currículum.

Acords de la comissió:
 Després de valorar projectes que ja s’estan portant a terme en
altres centres pioners i de debatre al voltant de la nostra situació
particular i concreta, definim les línies orientadores del nostre
projecte que passem a anomenar “Projecte TAC” (Tecnologies de
l’Aprenentatge i el Coneixement):
o Objectius:
 Identificar problemes d’integració de les TAC i
dissenyar estratègies de solució.
 Dotar d’infraestructura, recursos i formació adequada
per possibilitar l’ús de les TAC com a ferramenta de
suport i millora en les tasques educatives.
 Establir una relació de tasques relacionades amb les
TAC i assignar responsabilitats per fomentar un treball
operatiu.
 Analitzar i valorar l’impacte de les tecnologies en
diversos àmbits: el currículum, la metodologia,
l’organització de l’aula, l’organització escolar i els
mètodes d’avaluació.
 Establir un pla de formació conjunt per al professorat
en les competències didàctiques aplicades a les TAC.
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o Accions inicials:
 Inventari:
 Línies de Internet.
 Punts de connexió a Internet, fixes i via wifi.
 Equipament a les aules.
 Concreció de les necessitats de recursos TIC per a les
aules.
o Diagnòstic inicial per situar-nos i emprendre accions
formatives:
 Check list orientat al professorat.
 Enquestes a l’alumnat i les famílies.
o Activitats a desenvolupar:
 Programa de formació del professorat.
 Aula d’informàtica tutoritzada.
 Sessions formatives per a les famílies.
 Muntar una intranet a través d’un servidor per
emmagatzemar arxius i recursos comuns.
 Introducció d’activitats amb tabletes per a grups
interactius, a través d’una bateria de propostes per a
cada nivell de cada etapa.
 Estudiar la proposta de Conselleria que està pendent
de convocatòria, però que ja ha comunicat als centres,
al voltant la subvenció de llibres electrònics per a 5è de
Primària.

Data de la propera reunió : pendent
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