
INFORMACIÓ A LES  FAMÍLIES 
                                 DE   6è i 1r ESO 
                         PROJECTE D’ INNOVACIÓ                            
                             “DE LES TIC A LES TAC”    



“DE LES TIC A LES TAC”

El camí s’ha iniciat, no 
podem tornar enrera, 

hem 
d’ avançar.



“DE LES TIC A LES TAC”

QUI DONA SUPORT AL PROJECTE ?

• Equip Directiu

• Aprovat pel Consell Escolar (presentat el curs passat i aprovat 
aquest)

• Projecte impulsat per la “Red de Centros de la

       Institució Teresiana”

“Tots hem de cooperar..., cadascú té el seu lloc, el seu deure, la 
seva responsabilitat” PEDRO POVEDA 



“DE LES TIC A LES TAC”

                                               

                                                  

      

      

El model de societat i, 
conseqüentment d’escola, 

ho demana.

PER QUÈ?



“DE LES TIC A LES TAC”

TIC: Tecnologia de la Informació i la Comunicació 
(més instrumental/no intervenció per part de l’alumne)

TAC: Tecnologia de l’Aprenentatge i el Coneixement
(més interacció, més participatiu. Innovació metodològica)



“DE LES TIC A LES TAC”

Les TAC completementen allò que 
ja fem, 

NO ho substitueixen. 

Internet omnipresent

Ens exigeix   el desenvolupament 
de noves habilitats i competències 



“DE LES TIC A LES TAC”

Els natius digitals: ja ho saben fer tot? No!!!

Saben fer allò que els interessa, com tota la vida ha passat. 
Molt hàbils en jugar, cercar música i pel·lícules, relacionar-se en les 
xarxes socials,... però desconeixen com fer-ho adientment ???? (riscs, 
eines,...)



“DE LES TIC A LES TAC”

Es requereix una formació 
adequada en valors i 
habilitats, així com 
experiència (temps de 
pràctica), és per això que 
l’Escola no pot quedar fora 
d’aquest context, tot el 
contrari. De la mateixa 
manera, la família també ha 
de participar d’aquest 
procès.



“DE LES TIC A LES TAC”

➢ Tecnologies obertes al núvol i 

sense límits de coneixement.

➢ Empoderament digital: alumnat 

competent, eficient, crític, amb 

habilitats més enllà del simple 

ús de la tecnologia. Procés 

constructiu per part de 

l’alumnat, no sols receptiu.

Fonts del canvi

➢ Intel·ligència col·lectiva.

➢ Metodologies actives, 

participatives: 

○ ABP

○ Flipped classroom

○ Aprenentatge cooperatiu

○ Gamificació

○ Continguts innovadors: 
robòtica, programació,...



“DE LES TIC A LES TAC”

Fonts del canvi

DOCENT ALUMNAT FAMÍLIA

Planificar

Crear curiositat

Ajudar

Qüestionar

Avaluar

Recercar

Crear

Millorar

Presentar/Explicar

Avaluar

Participar

Col·laborar

Recolzar

Motivar

Avaluar



“DE LES TIC A LES TAC”

Abans → Llibres de text i quadern.

Durant el procés de canvi → el curs 20-21 a 6è i 1r  

Gairebé totes les matèries són amb  llicències digitals 
interactives i continguts creats pel professorat o pel propi 
alumnat

                     

I els continguts...



“DE LES TIC A LES TAC”

Eines que 
utilitzarem….

què és aquest entorn?



“DE LES TIC A LES TAC”

Treball en Drive/GSuite: 
- Facilitat d’ús
- Col·laboració
- Capacitat de treballar des de 

qualsevol lloc
- Sincronització màxima
- Reducció temps --> Efectivitat!



“DE LES TIC A LES TAC”

És inevitable que per 
poder treballar la 

competència digital 
disposem d’un dispositiu 

adient.



“DE LES TIC A LES TAC”
D

is
po

si
ti

u 
es

co
lli

t:



“DE LES TIC A LES TAC”

 
 Llicència educativa.  Gestió 100% des del centre.

La llicència educativa s'utilitza per establir la configuració i habilitar les 
polítiques adients.

Compatibilitat màxima amb l’entorn GSuite de centre.

Sistema operatiu ChromeOS. 

- A la xarxa

- Integració màxima amb el paquets 

d’eines que utilitzem.

- No virus.



“DE LES TIC A LES TAC”

 El projecte no té sentit si no és així.
Se l’enduran a casa per poder treballar adientment

Tenir el mateix dispositiu equipara a tothom,  
no hi ha diferències 
→ evitem  discriminacions i facilitem l’ajuda i 
l’atenció



“DE LES TIC A LES TAC”

Garantia 5/4  anys davant qualsevol desperfecte o 
accident . Robatoris no entren

És un dispositiu per aprendre.
Dispositiu multiusuari.
També  es pot emprar com a dispositiu familiar*

*El centre es reserva el dret de poder restaurar en qualsevol moment el dispositiu. La família és l’única 
responsable de mantenir guardada la informació que consideri.



“DE LES TIC A LES TAC”

FAMÍLIES:     
   Chromebook 1:1                                                               195,00 €

      Llicència Google For Education                                            23,00 €
           Canon digital                                                                    5,45 €

    Garantia de 4/5 anys amb  trencament    i cops         50€/75€                                                                                       

    273,45€ (1r ESO) /298,45€  (amb ampliació de garantia a 6è)
            (21% IVA no inclós)

 Les famílies de 6è tindran l’opció de contractar  l’ampliació de garantia a un any més.

Inversió chromebooks



“DE LES TIC A LES TAC”

               ESCOLA:     

     Xarxa Wifi adaptada al projecte
            Formació del professorat
            Assessoria pedagògica
            Chromebooks farmaciola

                           Chromebooks aules

Inversió chromebooks



“DE LES TIC A LES TAC”

Els processos creadors són sinèrgics i no se sap mai amb 
certesa cap a on ens conduiran, a quins desafiaments ens 

enfrontaran o quins nous indrets descobrirem. 
Transitar amb aquest esperit d'aventura col·lectiva 

requereix una enorme confiança interior. 
Abandonem la seguretat del campament i ens tornem 

exploradors, pioners que marquen camins, I obren  noves 
possibilitats que altres podran seguir. 

El camí és nostre.



“DE LES TIC A LES TAC”

El camí s’ha iniciat, no 
podem tornar enrera, 

hem 
d’ avançar.

Moltes 
gràcies


