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PROJECTE DE CENTRE APLICACIO DE LES TIC A L’ENSENYAMENT
Continuem amb la implementació del projecte educat 2.0 pel curs 2015-2016
que dona ara mes força al projecte propi d’aplicació de les TIC a
l’ensenyament la temporització serà anual i no quadrimestral i alguns
objectius els canviarem perquè ja estan complerts i no val la pena de
continuar mantenint-los. A l’hora també afegirem alguns de nous que podran
tenir una durada d’un curs o mes segons les necessitats.
Objectius
A. Tècnics
Adquisició del maquinari i els programes necessaris en cada fase del
projecte.
2015-2016



Amb les retallades no podem adquirir cap material



Els pares han de pagar íntegrament l’ordinador
personal

B. Pedagògics
Millorar la motivació professional del professorat. Accés a noves maneres
d’explicar presentar treballs o motivar als alumnes
Millorar la cohesió interna del centre (alumnat, professorat, PAS) mitjançant,
l’establiment d’una Intranet.
2015-2016



Continuar amb les aplicacions TIC a tots els nivells.



Fomentar la nova pàgina web del centre



Continuar amb la Plataforma Weeras

C. Organitzatius
Potenciar i reforçar la relació directa e immediata amb les famílies.
Ensenyar als alumnes a ser conscients de les implicacions dels usos de
les TIC en les diferents situacions.
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Implementar la formació de l’alumnat en l’ús de les
TIC.



Fer un Pla TAC

C. Gestió
Objectiu 1
Aplicació de la gestió del coneixement a totes les àrees del centre
començant per la Secretaria.
Gestió de la informació
Gestió de la documentació.
Recursos humans.
Organització del treball
2015-2016


Foment del suport informàtic per qualsevol tasca
administrativa o pedagògica que es realitzi al centre.



Tendir a reduir al màxim el consum de paper en les
comunicacions.



Implementar la formació del PAS en l’ús de les TIC.

