
Claustre

2022-2023
-Acta 1  Data: 1 de setembre de 2022
S’informa que aquest curs farem la FIC (formació interna de centre)

d’estratègia digital liderada per la comissió d’estratègia digital.

2021-2022
-Acta: 7  Data: 7 de març de 2022

Estratègia digital: S’informa de que s’ha creat una comissió d’Estratègia

digital. Que estem esperant rebre els Chromebooks per 5è i que hem

demanat pissarres digitals per totes les aules. Tenim una mentora que es

diu Yolanda i ens visitarà el proper 23 de març.

-Acta 9  Data: 7 de juny de 2022

Estratègia digital de centre: S’informa al claustre de que fins ara la

comissió ha passat els qüestionaris a famílies, alumnes de 5è i 6è i

mestres. A més a més, hem fet la diagnosi i hem redactat els objectius.

Ens falta seqüenciar aquests objectius abans de final de curs. També es

recorda que el curs vinent haurem de fer una formació de centre.

2020-2021
-Acta 1  Data: 1 de setembre de 2020

Aquest curs també iniciem la implementació del Projecte d’innovació

“Tecnologies digitals per l’aprenentatge”, aprovat pel Departament el

tercer trimestre del curs passat degut a que som un dels centres

seleccionats per rebre una gran dotació de recursos TAC. (destaquen

tauletes, Chromebooks i panells interactius) L’objectiu prioritari serà fer

ús de les eines digitals per motivar l’alumnat envers l’aprenentatge tot

donant suport als canvis metodològics per millorar l’èxit escolar del

nostre alumnat.

-Acta 3  Data: 2 de novembre de 2020

Pla digital. Hem rebut una dotació de portàtils i mifis per alumnes de 5è i

6è. S’ha fet una recerca de dades i s’han sol·licitat els dispositius pels

alumnes.

També hem rebut una dotació de XX portàtils pels mestres que estan en

plantilla. S’ha reclamat X més pels reforços còvid. Aquests ordinadors,

igual que els dels alumnes, seran nominals.



-Acta 5  Data: 25 de març de 2021

Estratègia digital de centre: EDC. L’EDC defineix i concreta les línies

d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre

assoleixin la competència digital. El document parteix dels punts forts i

febles del Pla TAC, fent-lo evolucionar a raó de l’evolució digital i del

context. L’EDC, Estratègia Digital de Centre, té com a referent el Pla

d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), per assolir la fita d’una societat

digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat. Segueix la mateixa

estructura que el Pla TAC (diagnosi, objectius, planificació i avaluació)

però es dota d’una major flexibilitat als centres. L’EDC incorpora un

apartat sobre cultura digital, on els centres inclouen o referencien

documents i protocols on desenvolupen l’ús que es fa de les tecnologies

digitals. L’EDC forma part del PEC i es publica en la PGA.

Consell Escolar

2022-2023
- Acta: 1  Data: 28 de novembre de 2022
La directora explica que continuem amb l’estratègia digital de centre que
vam iniciar el curs passat. Que els docents estem fent una formació i que
continuem treballant durant aquest curs i els 3 següents.

2021-2022
- Acta 4  Data: 27 de gener de 2022
“El departament ens ha dotat amb XX chromebooks pels alumnes de 6è.
Pel setembre ens arribaran més chromebooks per 5è”.

2020-2021
- Acta 2   Data: 4 de novembre de 2020
“Pla digital : El departament ens donarà per cicle superior portàtils i
connectivitats per tots els alumnes que no disposen, a casa seva, de
dispositius o mifis”.


