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SITUACIÓ DEL CENTRE ENTORN LES TAC I EL PLA TAC: 
 
 

1. PLA TAC.  

Quin és el nivell de desenvolupament del pla TAC al vostre centre? 

A) No l’hem iniciat ni sabem per on començar. 

B) No l’hem iniciat però tenim la informació necessària per iniciar-lo. 

C) L’hem iniciat però trobem que els documents són complexos. 

D) Ja disposem del pla TAC i ara hem de continuar-lo. 

 

2. Detecció de necessitats, mancances  i coneixements TAC del Claustre i del centre.  

Quines mancances tecnològiques observeu  al vostre centre? 

A) Problemes de connectivitat a la Xarxa 

B) Manca de recursos (ordinadors d’aula / ordinadors del professorat / PDIs…) 

C) Manca de gestió sobre els equipaments informàtics 

D) Altres …………………………………………. 

 

Quines necessitats detecteu en el professorat en relació a les TAC al centre. 

A) Formació TAC del professorat escassa. 

B) Manca de temps  per a preparar projectes relacionats amb les TAC. 

C) Manca de recursos TAC a disposició. 

D) Poca implicació del professorat entorn les TAC. 

 

3. Metodologia / Competència Digital 

Es treballa en equip? 

A) No, en general el professorat treballa de manera individual. 

B) No, i creiem que cal més cohesió entre el professorat. 

C) Sí, el professorat treballa de manera individual però participa en projectes en 

grup (tipus grups de treball, projectes innovadors, etc). 

D) Sí, el centre treballa per projectes i el professorat interrelaciona habitualment. 

 

4. Infraestructures 

Es disposa d’un inventari detallat dels equipaments TAC? 

A) No. 

B) No ho sabem. 

C) Sí, però ens calen eines per poder-ho tenir més controlat. 

D) Sí. 
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5. Comissió TAC 

Existeix la C-TAC? 

A) No, encara no l’hem constituïda i no sabem com fer-ho. 

B) No, encara no l’hem constituïda però ja tenim les bases. 

C) Sí, però està formada per poc professorat del centre. 

D) Sí, i funciona molt bé. 

 
 
IDEES CLAU:  
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