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MEMÒRIA DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I
COORDINACIÓ TIC. Curs 2008-2009
Introducció.
En la resolució de 8 de juliol de 2008 de la Conselleria d’Educació, mitjançant la
qual es dictaven instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i organització
de l’activitat docent per al curs 2008-2009, entre altres normes es regulava la
creació de la figura de coordinador de les tecnologies de la informació i la
comunicació (coordinador TIC) en tots els centres educatius dependents de la
Conselleria.
La direcció del centre acomplint la resolució va anomenar com a coordinadora
TIC la mestra que subscriu la present memòria.
Tot i que era la primera vegada que la legislació contemplava aquesta funció en
els centres educatius, al llarg del curs 2008-2009 Conselleria no ha realitzat
cap curs formatiu per al professorat en matèria de coordinació TIC, com
haguera sigut convenient. Tanmateix entre l’experiència anterior, l’interés,
motivació, i part també de voluntarisme, el desenvolupament del treball de
coordinació de les noves tecnologies, així com l’inici d’aplicació al centre es pot
considerar satisfactori.
Entre les instruccions rebudes la Conselleria feia constar que a la finalització
del curs 2008-2009 el o la coordinador-a TIC presentaria una memòria que
recollira els següents apartats:
a) Incidències tènciques referides al software i hardware.
b) Equipament rebut i donat d’alta en l’inventari.
c) Nou software rebut, instal·lació i àmbit d’us.
d) Cursos impartits en les aules del centre.
Als apartats marcats per Conselleria afegim
e) Activitats i projectes específics desenvolupats pel centre.
f)Propostes per al pròxim curs.

a) Incidències tènciques referides al software i hardware.
Les majors incidències han vingut motivades per la nova implantació del sistema
operatiu Lliurex, al qual estem adaptant equips, així com els coneixements dels
usuaris, professors i alumnes; de la mateixa manera que Conselleria va avançant en la
innovació i implantació d’aquest sistema.
Especificarem les incidències més destacades en els diferents àmbits d’ús
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•
•
•

•

•

Aula d’informàtica: La principal incidència està en la baixa velocitat d’entrada
en les connexions d’internet, la qual cosa dificulta el treball dels alumnes, ja
que molts tasques planificades requereixen d’aquesta connexió.
Gestió de Centre, secretaria i despatxos: les pròpies del canvi de programa de
gestio de centre del GESCEN al ITACA.
Biblioteca: La major incidència ha sigut respecte al programa de gestió de
biblioteca PMB, que en actualitzar el lliurex ha perdut les dades del catàleg
inventariat per Conselleria i a hores d’ara no ha sigut possible recuperar-les. La
gestió de biblioteca continua duent-se mitjançant el mòdul del GESCEN ja que
no s’han pogut traspassar les dades al PMB. Convindria que el CEFIRE
organitzara un curset d’ús d’aquest programa nou.
Aules dotades amb pissarra digital smartboard . Les dues aules dotades des de
principi de curs no han presentat cap incidència, el funcionament ha sigut
impecable. En una s’ha instal·lat de manera provisional connexió a internet
mostrant els avantatges que suposa per a l’ús docent diari. Sí s’ha de
remarcar que no s’ha pogut actualitzar el sofware de la pissarra notebook 10,
en el sistema operatiu Lliurex.
Equips d’aula de classe, s’han actualitzat en la darrera versió del Lliurex.

b) Equipament rebut i donat d’alta en l’inventari.
A principis de curs el centre va adquirir una pissarra digital SmartBoard amb un
projector nou, que es va connectar a l’equip ja existent a l’aula de 2n.
Durant el tercer trimestre, hem rebut tres pissarres més i tres projectors corresponents,
en atenció al projecte presentat pel centre en la direcció d’innovació tecnològica i que
ha sigut acceptat.

c) Nou software rebut, instal·lació i àmbit d’us.
Com ja s’ha fet constar s’ha rebut i instal.lat en els equips adients l’última versió
del sistema operatiu Lliurex en les aules d’infantil i en la biblioteca on s’ha posat
en funcionament l’equipament rebut durant el curs anterior, un ordinador i tres
terminals engegats, amb connexió a internet. S’ha actualitzat el sistema operatiu
Lliurex a principis d’abril, d’ençà els equips amb connexió internet s’han actualitzat
automàticament sense cap problema amb els paquets d‘actualitzacions que va
elaborant Conselleria.

d) Cursos impartits en les aules del centre.
• Curs “Funcionament i manteniment de la PDI” organitzat pel CEFIRE de
Benidorm destinat al professorat del ceip Port de Xàbia,
• Curs “Funcionament, manteniment i ús didàctic de la PDI” impartit per la
coordinadora TIC del centre, al ceip Port de Xàbia, organitzat pel
CEFIRE
de
Benidorm
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/03402231/cursos_detalle.asp?IdCurs
o=364
• Curs de formació del professorat organitzat pel CEFIRE al ceip “Port de
Xàbia” sobre “Ús didàctic de la Pissarra Digital Interactiva.
http://pepaguardiola.blogspot.com/2009/02/curset-pdi.html
•
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e) Projectes i activitats específics desenvolupats pel centre.
•

•
•

-Projecte d’innovació tecnològica al ceip “Port de Xàbia”: La pissarra
digital interactiva en totes les aules”. El projecte es va elaborar amb
l’objectiu d’implantar l’us de la pissarra digital en totes les aules. Es va
presentar a finals del primer trimestre a la Direcció General de
Tecnologia Educativa i de momnet hem aconseguit una dotació de tres
piassarres més, la resta que queda pendent ( 7 més) l’esperem per
setembre.
-Bloc de la biblioteca de centre http://www.bibliotecaportxabia.blogspot.com/
-Web del centre: durant el curs anterior el centre conjuntament amb
l’AMPA va contractar la confecció d’una pàgina web i l’espai
corresponent. En assumir el manteniment i actualització de la web, com
a treball propi de la coordinadora TIC, va quedar de manifest que les
característiques de la pàgina no eren adequades a l’ús escolar ni donava
les prestacions de web2 que requereix un centre educatiu. Motiu pel qual
va resultar aconsellable abandonar-la i no renovar el contracte en expirar
al mes de maig de 2009. En canvi s’ha obert un bloc de biblioteca, i s’ha
demanat un espai web a la Conselleria que posarem en ús per al pròxim
curs.

Col·laboracions i participacions en congresos i cursos.
•
•
•
•

•

•

Col.laboració en la II trobada d’experiències escolars de Calp, 2009
amb la ponencia: Experiència sobre l’ús de la pissarra digital Interactiva
del c.e.i.p. “Port de Xàbia”.
Col.laboració de la coordinadora TIC en “escolalliurex”, Comunitat
temàtica de PDI smart, amb els treballs elaborats a l’aula “Les plantes”,
“Ha plogut massa”. http://www.escolalliurex.es/portal/web/pdi.
Col.laboració en “la comunitat smart bord”, amb els treballs elaborats a
l’aula
“El
dia
del
llibre
Infantil”,.
http://www.aprenderconsmart.org/mod/data/view.php?d=2&rid=105
Contribució presentada al “Congrés Virtual Internet en el aula” sobre
“Experiència de la PDI a l’aula de 1r de Primària”
http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/index.php?q=node/46&eid
=960
Ponencia “La PDI a les aules de primària” presentada per les mestres
del Centre Majo Sivera i Pepa Guardiola en el curs “Formació bàsica en
didàctica i recursos per a l’aula” organitzat pel CEFIRE de Benidorm.
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/03402231/cursos_detalle.asp?IdCurs
o=308
Impartir curset “Aplicacións de la PDI a l’aula” per la coordinadora TIC i
el director del centre, en les jornades de “Recolzament als equips
directius. PDI ús i funcionament en l’escola”, celebrades a LLiber, a la
Seu
Universitària
de
La
Nucia
i
a
Alcoi.
http://www.prensaynoticias.com/modules.php?name=News&file=article&
sid=58733
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f)Propostes per al pròxim curs.
•
•
•
•
•
•

Organtitzar conjuntament amb el SAI un curs de formació per al
professorat sobre el sistema operatiu Lliurex i el seu software
corresponent.
Orientació i col.laboració amb el SAI per a confeccionar la web.
Dotar totes les aules de pissarra digital amb connexió a internet.
-Organitzar cursets de formació i sessions d’assessorement en l’ús
didàctic de la PDI als professor que ho necessiten.
Continuar posant en pràctica el “Projecte d’innovació tecnològica:
“La pissarra digital interactiva en totes les aules”.
Orientació i col.laboració amb el SAI per gestionar la biblioteca amb el
programa PMB.
La coordinadora TIC
Pepa Guardiola
Ceip “Port de Xàbia”, 30 de juny 2009
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