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1. Accions i estratègies per a la integració de les TIC al
CEIP Colors

En aquest curs, el nou equip directiu del CEIP Colors ha demanat a

l'Administració educativa una avaluació i un assessorament per tal d'impulsar

d'una vegada per totes la integració de les TIC al centre. Us proposem que

us poseu al lloc d'aquest assessor extern de l'Administració i resolgueu les

següents activitats:

1)�Diagnòstic

Plantegeu en grup i discutiu tres accions per fer en aquest assessorament res-

pecte a l'anàlisi de la situació del centre en relació amb les TIC. Heu d'explicar

amb el màxim detall com desenvoluparíeu les accions proposades, tenint en

compte el procés, els instruments a seguir, els focus d'atenció, etc.

Per a desenvolupar aquesta activitat us proposem utilitzar un wiki en què po-

dreu treballar col·laborativament.

2)�Assessorament

Una de les accions a desenvolupar en el vostre assessorament i que vau pactar

amb la direcció del centre durant la seva planificació, és fer una reunió amb tot

el claustre on exposaríeu, de forma estratègica i segons la situació descrita en el

cas, la importància que per al centre pot tenir l'ús de les TIC. L'objectiu és que

tot l'equip de mestres en prengui consciència. Us demanem que desenvolupeu

la presentació que faríeu a tot el claustre (pot ser amb un programa de presen-

tacions gràfiques, per exemple) amb el corresponent discurs i les estratègies de

participació, per tal de complir així amb aquest objectiu que vau acordar amb

la direcció. La presentació ha de durar en total de seixanta minuts, tenint en

compte les estones de participació, preguntes i discussió.

3)�Formació

Heu pogut conèixer l'estructura i alguns dels continguts de la formació que

es va portar a terme a partir del PFC. Us proposem que en grup prepareu una

hipotètica reunió prèvia que hauríeu tingut amb el professor Joan Anton, en-

carregat de la formació. La idea de preparar aquesta reunió amb ell seria la

d'acordar les estratègies i les qüestions més importants que li demanaríeu per

aconseguir al màxim la millora de les competències dels mestres participants

i, a la fi, la integració de les TIC en les pràctiques educatives de l'escola.
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Tenint en compte l'històric del procés de formació que s'ha portat a terme al

CEIP Colors amb les dues formacions centrades en les TIC, us plantegem que

treballeu en grup l'elaboració d'un informe sobre una proposta de continuació

de la formació en aquest centre. Per a poder treballar en grup podeu utilitzar

un espai de grup del Campus virtual.

En aquest informe s'hauran de considerar, entre d'altres: el nivell de coneixe-

ments del claustre, els aspectes que han de motivar el professorat a participar-

hi, els terminis, les temàtiques, la forma d'organitzar la formació, quin tipus de

model o models formatius proposeu, com aprofitaríeu els coneixements que

alguns mestres ja tenen, etc.
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