TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I LA COMPETÈNCIA DIGITAL EN LES
DECISIONS DE CENTRE
I. La CB en el tractament de la informació i competència digital suposa emprar
emprar les TIC com a eina per resoldre problemes reals; prendre decisions;
treballar en entorns col·laboradors , per participar en comunitats d’aprenentatge i
generar produccions responsables i respectuoses amb les normes socials.
En definitiva ser una persona autònoma, responsable i reflexiva a l'hora de
seleccionar i utilitzar la informació i les seves fonts
II. La utilització de les TIC ha de possibilitar l'adquisició, el processament,
l'emmagatzematge i la difusió de la informació.
1. Les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) s'han de centrar en la
capacitat d'afavorir aprenentatges concrets i construir, al mateix temps que
estimulin el seu nivell d'activitat personal.
1.1. El model d'ensenyament aprenentatge amb la utilització de les TIC ha de ser
funcional (amb continguts útils i aplicables), significatiu (contextualitzable dins
l'estructuració del coneixement) i interactiu (l'alumne intervé activament en el
procés d'aprenentatge).
2. Les TIC s'han d'utilitzar com a eix interdisciplinar , un conjunt d'eines aplicades a
l'experiència escolar de l'alumne.
2.1. Les noves tecnologies han de facilitar els canvis a l'aula, el treball
multidisciplinar , individual i autònom; han de promoure la creativitat, l'activitat i la
reflexió de l'alumne. Són eines que han de potenciar l'ampliació i l'adquisició de
coneixements.
3. L’aplicació de les TIC a les escoles implica un canvi de metodologia a seguir i una
bona coordinació entre els mestres del centre.
3.1. El treball ha d’estar relacionat i coordinat amb el treball de l’aula. No serveix de
res que els/les alumnes vagin a l’aula d’informàtica sense connexió amb el que es
fa a classe.
4. Es valora com important la incorporació dels ordinadors a l’aula, amb la finalitat de
poder realitzar un treball més global
4.1. Els ordinadors no han d’estar ubicats tots en una aula sinó repartits en espais
on l’ordinador sigui una eina més, de manera que es promocioni també el lliure
accés.

Quin objectiu tenen l'us de les TIC al cee Son Ferriol.
Centre

Alumnat

Professorat

Famílies

Agilitzar les gestions i
l'accés a la informació de
tota la comunitat
educativa

1. Facilitar l'adquisició de
nou aprenentatges
2. Fer l'aprenentatge més
engrescador
3. Apropar l'ús de les
noves tecnologies als
alumnes
4. Aprendre estratègies
novelles per cercar i
trobar informació.
5. Fer-ne un ús
responsable

1. Crear nous
Crear un espai de
materials/recursos i
comunicació i intercanvi
entorns d'aprenentatge
d'informació
2. Enriquir les estratègies
metodològiques

En qualsevol cas l'objectiu principal de les noves tecnologies ha de ser la comunicació
funcional i interactiva entre els seus usuaris.
Possibles aportacions per millorar el document :
– Formació permanent.
– Protecció de dades (pla de protecció de les dades , legislació, procediments,
organització).

