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PLA D'EDUCACIÓ DIGITAL DE
CATALUNYA 2020-2023
QUÈ HEM DE SABER LES FAMÍLIES?

El primer que hem de saber les famílies és que s’ha aprovat aquest Pla, que afecta directament 
els nostres fills i filles. És un Pla del Departament d’Educació, que persegueix millorar les 
competències digitals de l’alumnat, del professorat i dels centres educatius. 

Ben al principi del Pla, s’explica la seva justificació última, amb aquestes paraules:

“Vivim immersos en un món complex i canviant, en el qual la tecnologia és cada vegada més 
present a les nostres vides: ens comuniquem, ens informem, juguem, treballem, ens emocio-
nem amb la tecnologia... però, com aprenem? La competència digital entesa com una compe-
tència del segle XXI esdevé clau per a una ciutadania que ha de ser crítica i responsable en l’ús 
que fa de la tecnologia”.

L’objectiu final, doncs, és ben clar: contribuir al desenvolupament de les competències digitals 
que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat immersa en 
constants transformacions i canvis.

Un parell de dades de la Unió Europea ens alerten de l’evident necessitat d’avançar en aquesta 
direcció:

El Pla té 3 eixos: alumnat, professorat i centres. En aquest Comunicat, ens centrem en l’alum-
nat, els nostres fills i filles (l’Eix 1 del Pla). 

L’objectiu final d’aquest primer eix és molt clar: assegurar que l’alumnat de Catalunya sigui 
digitalment competent en acabar l’ensenyament obligatori. Què vol dir que els nostres fills/
es siguin digitalment competents? El Pla ho concreta d’aquesta manera:

9 de cada 10 treballs del futur requeriran la competència digital. 

Al 44% dels europeus i europees els manquen les competències digitals bàsiques.

Que siguin usuaris crítics 
i responsables dels 
continguts digitals. 

És a dir, que sàpiguen
 seleccionar, interpretar 
i verificar la informació

Que siguin creadors de 
continguts digitals.

Que sàpiguen protegir 
les seves dades i la seva 

privacitat.
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Què es farà, per aconseguir-ho? Resumidament, aquestes seran les accions que el Pla inclou, i 
que afectaran directament els centres educatius i la tasca diària del professorat

El Pla es planteja com a repte, també, reduir les diferències de gènere pel que fa a les voca-
cions cientificotecnològiques, que són molt evidents en l’àmbit digital. Fixeu-vos en aquestes 
dades que aporta el Pla:

Les famílies, doncs, tenim la responsabilitat de fer seguiment d’aquest Pla. Preguntem al cen-
tre quines accions concretes s’estan portant a la pràctica i col•laborem, mitjançant l’AMPA, a 
que el Pla sigui un èxit.

Integrar les tecnologies digitals en totes les àrees curriculars i en tots els nivells 
educatius. La competència digital queda establerta en el currículum de cadascu-
na de les etapes educatives, entesa com a competència transversal.

Integrar, concretament, els continguts i recursos digitals a les programacions d’au-
la, de manera que siguin coherents amb l’estratègia digital de cada centre.

Fer un seguiment sobre l’assoliment de la competència digital al llarg dels nivells 
de totes les etapes educatives.

Treballant amb el professorat perquè les tecnologies digitals siguin enteses com 
tecnologies d’aprenentatge i, per tant, incorporades com a metodologia.

Garantint que l’adquisició de les competències arriba a tot l’alumnat.

Afavorint col•laboracions amb centres de recerca educativa i empreses del sector 
tecnològic, per tal que les tecnologies suposin autèntica innovació pedagògica.

A Catalunya es detecta una gran manca de dones a les empreses tecnològiques: 
només un 8% ocupen posicions tècniques i especialitzades. 

Menys del 20% dels professionals TIC son dones.


