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MEMÒRIA DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I
COORDINACIÓ TIC. Curs 2009-2010
INTRODUCCIÓ
Gràcies al projecte elaborat, a les gestions fetes en Conselleria, a la implicació
i treballs realitzats pel Claustre de Professors, el ceip Port de Xàbia ha sigut
designat com a Centre Pilot de Noves Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, la qual cosa ens motiva per a seguir endavant en el projecte
d’innovació de les TIC i, alhora, ens carrega de responsabilitat per a
desenvolupar-lo degudament.
Respecte al guió de la present memòria, puntualitzarem que, en no haver rebut
noves instruccions de la Conselleria, seguirem l’esquema de la del curs 20082009:
a) Incidències tècniques 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.
e) Activitats i projectes específics desenvolupats pel centre.
f)Propostes per al pròxim curs.

a) Incidències tènciques referides al software i hardware.
S’han notificat al SAI un total (aproximat) de 30 parts d’incidències, principalment
degudes: unes a la implantació d’ ITACA i les actualitzacions de lliurex; altres
determinades pel trasllat provisional de les aules i servicis de Primària a un aulari
prefabricat, amb motiu de la remodelació de l’edifici principal, així com de les mateixes
obres, la qual cosa ha requerit trasllat d’equipaments tecnològics d’aules de classe,
despatxos d’equip directiu, sala de professors, servidors, línies telefòniques...
Les concretarem en:
•
•
•
•

Gestió de Centre, secretaria i despatxos:
1) Les pròpies de les actualitzacions del programa ITACA.
2) Les derivades del trasllat.
Biblioteca: S’ha actualitzat l’equip de Biblioteca al lliurex 9.10 i s’han recuperat
les dades del catàleg inventariat per Conselleria
S’’ha canviat el projector d’una pissarra digital.
S’han arreglat dos ordinadors de les aules d’Infantil.

Qüestions pendents de resoldre.
•
•
•

Aula d’informàtica: baixa velocitat d’entrada en les connexions d’internet.
Aula d’informàtica, necessitat d’una pantalla de majors dimensions per a
explicacions col.lecives.
No s’ha traspassat el catàleg de biblioteca del mòdul GESCEN al PMB
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•

Per una sobrecàrrega s’ha cremat el servidor dels edificis d’infantil i un
ordinador.

b) Equipament rebut i donat d’alta en l’inventari.
No s’ha rebut nou equipament.
Per falta de temps no s’ha pogut revisar i confirmar les dades de l’inventari que
Conselleria ha introduït en ITACA.

c) Nou software rebut, instal·lació i àmbit d’us.
•
•
•

S’han instal.lat tres noves PDI dotades per Conselleria a final del curs passat: 1
a l’aula de música, 1 a l’aula de 6e, 1 a l’aula d’Infantil 5 anys.
S’ha instal.lat internet a les PDI de l’aula de música i de les aules de 1r cicle.
Els equips d’aula de classe, i de Biblioteca s’han actualitzat a la darrera versió
del Lliurex.

d) Cursos impartits.
•
•
•

L’equip TIC del centre ha impartit el Curset de “Funcionament i ús didàctic de
la PDI” organitzat pel CEFIRE d’Ondara, al ceip Montgó de Dénia.
Hem col.laborat amb la ponència “ Usos didàctics de la PDI a l’aula” en el
Projecte de Formació en Centres del ceip
d’Alcoi.
Participació en la jornada sobre coordinadors TIC organitzada per la
Conselleria a Alcoi.

e) Projectes i activitats desenvolupades pel centre.
•

•
•

Seguint amb el “ Projecte d’innovació tecnològica al ceip “Port de Xàbia”: La
pissarra digital interactiva en totes les aules”, s’han col.locat i utilitzat pissarres
digitals en les aules de: música, infantil 5 anys i 6e A, endemés de les que ja hi
havia ( 1r i 2n). Les de Primària s’han pogut traslladar a l’aulari prefabricat, amb
connexió a internet.
S’ha començat a elaborar el “Pla de centre de formació dels alumnes en les
noves tecnologies”, iniciant el treball per esbossar i seqüenciar continguts a
impartir en l’aula d’informàtica.
Totes les classes han tingut una hora setmanal de treball en l’aula
d’informàtica.

Activitats específiques de classe:
•
•

•

Infantil ha dut endavant un projecte de TIC per a menuts a l’aula. S’ha utilitzat
la PDI a la classe de 5 anys.
Primer cicle: En classe s’ha treballat amb la PDI en totes les àrees. En primer
curs els materials de lectoescriptura de “ l’Aventura de les lletres” s’han ampliat,
actualitzat, organitzat en format web i penjat a la web del centre. S’han elaborat
més materials digitals. A l’aula d’informàtica han aprés nocions de word i
d’excel.
Segon Cicle: En no disposar de PDI a l’aula, han fet ús de la de l’aula de
música, quan ho necesitaven i l’aula era buida . A l’aula d’informàtica han
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estudiat els diferents dispositius dels equips, han aprés nocions d’alguns
programes i han treballat en word.
• Tercer cicle:
5e. En no disposar de PDI a l’aula de 5e, el grup ha fet ús de la de l’aula de
música quan ho necessitava i era possible. A l’aula d’informàtica han estudiat els
diferents dispositius dels equips, han conegut l’ús d’alguns programes, han aprés a
navegar per internet buscant informació determinada, filtrant-la, seleccionant-la i
aprofitant-la per elaborar documents nous. Han treballat en power i han creat
diverses presentacions.
6e . Han utilitzat la PDI a l’aula per a diverses àrees. En tenir connexió a internet
s’ha emprat per a buscar, comentar i treballar informació en grup. S’han creat
alguns materials digitals. A l’aula d’Informàtica s’ha estudiat el funcionament i
muntatge del hardware dels equipaments. S’ha treballat el concepte de software i
els diferents programes de major ús. S’ha aprofundit en la navegació i ús
d’internet. Han creat powers sobre pintors, i han confeccionat un projecte de viatge
virtual.

Activitats especials de la Coordinadora TIC.
•
•
•
•

Actualització i divulgació del Bloc de la biblioteca de centre
http://www.biblioteca-portxabia.blogspot.com/.
Assessorament i ajuda a l’Ampa per a obrir i dur el bloc
http://ampaportxabia.blogspot.com/
Dissenyar, organitzar, muntar i penjar la web del centre a l’ espai web que la
Conselleria ens va concedir a finals del curs passat.
http://ceipportxabia.edu.gva.es
Manteniment de la web de centre i actualització cada setmana. Al llarg del curs
la web ha tingut més de 5.700 visites, s’han consultat 14.216 i 89.145 arxius.

f)Propostes per al pròxim curs.
•
•
•
•
•
•
•

Continuar posant en pràctica el “Projecte d’innovació tecnològica: “La
pissarra digital interactiva en totes les aules”.
Elaborar el “Pla de centre de formació dels alumnes en les noves tecnologies”,
Dotar totes les aules de pissarra digital i amb connexió a internet.
Organitzar cursets de formació i sessions d’assessorement en l’ús didàctic de
la PDI al professorat que ho necessite.
Organitzar un curset sobre la web 2.0 per al professorat, obrir un bloc per a
cada cicle i completar les pàgines de la web assignades a cada nivell amb els
objectius, continguts...
Organitzar el protocol per a que la famílies es donen d’alta en Itaca i puguen
accedir a la informació pertinent.
Orientació i col.laboració amb el SAI per gestionar la biblioteca amb el
programa PMB.

Avaluació
El projecte que estem duent i el treball es valora ben positivament.

La coordinadora TIC
Pepa Guardiola
Ceip “Port de Xàbia”, 30 de juny 2010
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