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Objectiu Departamental

Acompanyar als centres en la transformació digital

Centres 
digitalment 
competents

èxit educatiu
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Programa d’innovació pedagògica Tecnologies 
digitals per a l’Aprenentatge

mSchools

Propostes didàctiques plantejades per 
la iniciativa “mSchools”, Els àmbits de 
participació són pensament 
computacional, georeferenciació i 
Edu_hack.

El centre digital

Els centres presenten la seva proposta 
d'aplicació de les tecnologies digitals,, a 
partir de la creació d'un Pla TAC de 
transformació digital del centre 
educatiu. 
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Programa d’innovació
pedagògica STEAMcat

Resolució ENS/1769/2018, 
de 19 de juliol, per la qual 
es crea el Programa 
d'innovació pedagògica 
STEAMcat i s'obre 
convocatòria pública per a 
la selecció de centres 
educatius interessats a 
formar-ne part a partir del 
curs 2018-2019.

GI Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí
Institut Pla de l'Estany
Escola Camins

MVO

Escola Misericòrdia
Escola Joan Casas
Escola Lledoner
Institut El Vern
Institut Pla Marcell
Institut Tiana
Institut Sunsi Móra
Institut Les Cinc Sénies

BCO
Institut Bellvitge
Escola Rossend Montané
Escola Sant Domènec
Institut Eduard Fontserè
Institut de Santa Coloma de Gramenet

CEB Escola Montseny
Sagrat Cor-Sarrià
Virolai
Escola Sagrada Família
Institut Miquel Tarradell
Institut Pau Claris
Inst-Esc Art. Oriol Martorell
Institut Martí Pous

     BLL

Institut Frederic Mompou
Institut Bernat el Ferrer
Escola Les Roques Blaves
Institut Josefina Castellví i Piulachs

TEB
Escola Enric Grau i Fontserè

Escola Montsagre
Institut de La Sénia

Institut Escola 3 d'Abril
Zer La font de l'Aiguadí

TAR Cor de Maria
Escola La Parellada
Escola Doctor Alberich i Casas
Institut Sant Pere i Sant Pau
Institut Josep Tapiró

VOC
Escola Tecnos

LLE

Escola Magraners
Escola Alba
Institut Torrevicens
Institut de La Pobla de Segur
Escola Parc de l'Aigua CCE

Escola Diocesana
Escola Lluçanès
Institut Jaume Callís
Institut Joan 
Mercader
Institut Gurb
Escola Les Bases

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=823855&language=ca_ES
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Pla mòbils.edu

Objectiu general

Aprofundir en el potencial de les tecnologies mòbils a 
l’aula per afavorir l’èxit educatiu.

Objectius específics

1. Millorar la competència digital afavorint 
l’aprenentatge de les altres competències

2. Posar en valor el paper inclusiu de la tecnologia 
per assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat

3. Acompanyar els centres i la comunitat educativa 
en el procés de la transformació educativa

4. Avaluar l’impacte del pla.
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Pla mòbils.edu

http://www.youtube.com/watch?v=-lcSPuLLp2s


10

Desenvolupament professional

Pràctiques d’ensenyament 
aprenentatge

Desenvolupament professional Pràctiques d’avaluació

Contingut i currículum Col·laboració i treball en xarxa

Infraestructures



11

Competència digital dels docents | Perfil digital
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Formació

Presencial
Semipresencial

Jornades
MOOC

Assessorament
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Avaluació

SELFIE

Està seu centre educatiu 
aprofitant al màxim les 
tecnologies digitals per a 
l'ensenyament i 
l'aprenentatge?

Eina gratuïta, personalitzable i 
fàcil d'utilitzar que pretén 
ajudar els centres educatius a 
avaluar en quin punt es troben 
en relació amb l'aprenentatge 
en l'era digital.
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Recerca i prospectiva | IA, RV, Apps...

Formació

Intervenció Avaluació 
per part de 

centre

Avaluació 
SR

Nova 
proposta o 
publicació 

de resultats

Selecció de 
centres

Projectes de recerca d’innovació avançada
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Competència digital de l’alumnat
Acompanyar als centres
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Competència digital de l’alumnat

Competències de l’
àmbit digital en 

primària i secundària

Dimensió instruments i 
aplicacions

Dimensió tractament de la 
informació i organització 
dels entorns de treball i 
aprenentatge

Dimensió ciutadania, hàbits, 
civisme i identitat digital.

C1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les 
tasques a realitzar
C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals
C3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de documents digitals

C4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al 
treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals
C5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals
C6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb 
eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement

Dimensió comunicació 
interpersonal i col·laboració

C7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions 
virtuals per compartir informació 
C8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu

C9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot 
utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual C10. Fomentar 
hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció 
de riscos
C11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital



Continguts clau
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Pensament computacional | programació i robòtica | 
projectes.xtec.cat/programacioirobotica

25 de maig de 2019
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Entitats i projectes | mSchools

Mobile History Map
Mobile Learning Awards
Changing Education Together

App Education
Student Awards
Scratch Challenge
TechCamp

Toolbox
EduHack
Mobile4all
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Infraestructura

Pràctiques d’ensenyament 
aprenentatge

Desenvolupament professional Pràctiques d’avaluació

Contingut i currículum Col·laboració i treball en xarxa

Infraestructures



24

Transformació digital de centres

Acompanyar als centres

Pla TAC
Alta complexitat

Connectivitat
Dispositius
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Serveis Àgora-Nodes i Àgora-moodle
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Aula de futur

Un espai per 
docents per 

experimentar, 
aprendre i 

cocrear




