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Assegurar que els alumnes 
de Catalunya siguin 
digitalment competents en 
acabar l’ensenyament 
obligatori.

Augmentar el nombre de 
professorat que tingui la 
competència digital docent, 
entesa com una 
competència clau del S. XXI

Teixir una xarxa de país 
amb centres digitalment 
transformats que facilitin 
l’aprenentatge en el marc de 
la transformació educativa.

+

+

+

#PlaEducacióDigital



Un sistema que no deixa cap alumne enrere
Un alumnat preparat per esdevenir un ciutadà 
crític a l’hora de consumir i crear continguts 
digitals, que té les capacitats per aprendre a 
aprendre en un món digital, per donar resposta 
als reptes de viure i conviure en el segle XXI. 

Desenvolupament professional docent 
Un docent capacitat per desenvolupar la seva 
tasca laboral amb eines digitals i que fa viable 
l’aprenentatge de les competències digitals per 
part de l’alumnat. 

Un sistema educatiu públic de referència alineat 
amb la Catalunya de la innovació i del creixement 
econòmic 

Tots els centres equipats amb els dispositius i 
la connectivitat necessària per fer possible la 
transformació educativa.

#PlaEducacióDigital



Projecte estratègic per 
l’acceleració de la 
transformació digital dels 
centres educatius de 
Catalunya i abordatge de la 
bretxa digital



+30.000
centres concertats

Red.es i Ministeri
+42.772 
ordinadors 

(pendent de licitació)

222.379
Portàtils

Total a desplegar

72.400
Portàtils

Total a desplegar

44.357
Mifis

Total a desplegar

1.272
centres

Total a transformar

98%

100%

100%

99%
Replantejos

89%
wifi passiu

53%
wifi radiant

28/04/2021
Data finalització 
desplegament

15/03/2021
Data finalització 
desplegament

04/12/2020
Data finalització 
desplegament

30/07/202
Data finalització 
transformació



139M€
d’inversió per al 

Pla d’Educació Digital



Pla d’educació 
digital de 
Catalunya

2020|2021
Actuacions curs



1 Competència clau del segle XXI

Abordatge bretxa digital 
Pla igualador d’oportunitats per l’èxit educatiu
Noves maneres de treballar (al centre i a casa)
Treball competencial i en xarxa  

alumnat



2
Professorat

● 36.000 professors formats en CD
● Nous formats i itineraris
● 144 accions formatives 
● 104 webinars
● 120 vídeos formatius



3
webs:
Estratègia digital
Projecte acceleració
Famílies digitals

Centres 
Orientacions per 
la introducció a la 
competència 
digital a infantil

Funcions dels 
coordinador/a 
digital de centre

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/pla-educacio-digital/orientacions-avaluacio-cda-eso.pdf


4
Famílies

https://docs.google.com/file/d/12TztedENrlG2GOgMu2rLpKUWqPi2NjcZ/preview





