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Recomanacions per a la gestió de la identitat digital dels centres 

Ítems a valorar Si/No Observacions 

Tots els espais digitals del centre disposen del logo de 
l’escola? 

  

Tots els espais digitals del centre disposen de la imatge 
corporativa del Departament? 

  

Tots els espais digitals del centre estan enllaçats entre si   

La pàgina web presenta tota la informació que defineix el 
centre? 

  

 Qui som? On som? Espai de contacte   

 Secretaria: horari, inscripcions, tràmits…   

 Organigrama de centre, Òrgans de govern   

 Oferta educativa, Projectes, Activitats   

 Calendari escolar , Recursos humans, Horaris   

 Galeria audiovisual, Enllaços a webs del centre   

Funcionalitat 

 Els continguts estan ben ordenats i classificats? 

 Hi ha una bona presentació formal del text? 

  

Fiabilitat i manteniment:  

 Els continguts són correctes i actuals? 

 Tots els enllaços interns/externs funcionen? 

  

Navegabilitat:  

 Existeix un menú de navegació?  

 Hi ha mapa web? 

  

Eficiència:  

 El nombre de clics per accedir a la informació és 
mínim? 

  

Disseny del web: 

 És atractiu, té un estil coherent? 

 El color facilita la lectura dels textos? 

 La tipografia és llegible i homogènia? 

  

Aspectes lingüístics:  

 L’estil és correcte i funcional? 

 Els textos són clars i precisos? 

 Hi ha faltes d’ortografia? 

 Es segueixen les normes d’estil? 

  

Accessibilitat del web 

 Es pot modificar la mida de la lletra fàcilment? 

 Les pàgines i imatges tenen prou contrast? 

 Hi ha text alternatiu i títol en les imatges? 

 Els vídeos tenen subtítols? 

 Hi ha diverses formes de contacte? 

  

http://www.xtec.cat/web/centres/instruccions/imatge_corporativa
http://www.xtec.cat/web/centres/instruccions/imatge_corporativa
http://www.xtec.cat/web/centres/instruccions/imatge_corporativa
http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptEnsenyament/01_departamentEnsenyament.html
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d227/modul_1/practica_4
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-tac/curs-2012-2013/sessio-2/comunicacio-digital/accessibilitat
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d227/modul_2/practica_5
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d227/modul_2/practica_6
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-tac/curs-2012-2013/sessio-2/comunicacio-digital/elsestils
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-tac/curs-2012-2013/sessio-2/comunicacio-digital/accessibilitat
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Protecció de dades 

 Apareixen dades personals de mestres sense el 
seu consentiment? 

 Hi ha fotografies de menors sense el full 
d’autorització 

 Hi ha publicades notes/inscripcions d’alumnes? 

  

Propietat intel·lectual 

 S’empren imatges amb drets d’autoria? 

 Les imatges públiques estan correctament 
referenciades 

  

Més informació: rúbrica d’una pàgina web, sessió 2 Seminari TAC 2012-13 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-tac/curs-2012-2013/sessio-2/comunicacio-digital/protecciodades
http://www.xtec.cat/web/centres/instruccions/propintel_dretauto
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d227/modul_1/practica_7
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-tac/curs-2012-2013/sessio-2/comunicacio-digital/elsestils

