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Pla d’acció: Centres 
educatius en línia

04.
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Objectius:

§ Dotar als centres educatius dels recursos necessaris per 

poder plantejar una educació digital de qualitat i per a tot 

l’alumnat així com de canals de comunicació online.

§ Fer arribar l’educació online a les llars de l’alumnat que ho 

requereixin a proposta dels centres i dels seus tutors (en 

estudi)

§ Seguiment de la implementació i bon funcionament dels 

objectius 1 i 2 fins que finalitzi el confinament
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Objectiu 1: Dotar als centres educatius dels recursos 
necessaris per poder plantejar una educació digital de 
qualitat i per a tot l’alumnat així com de canals de 
comunicació online.

Tres línies d’actuació:

§ Impuls a l’aprenentatge en línia mitjançant l’ús d’entorns virtuals d’aprenentatge  

(EVA) per part dels centres educatius 

§ Reforç de la comunicació dels centres amb la comunitat educativa PORTAL 

NODES

§ Activació d’un pla intensiu (ja iniciat) de formació del professorat i 

acompanyament als centres PORTAL ODISSEA
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Accions
• Desplegament d’un dispositiu a nivell de Catalunya per obrir 555 nous espais 

Moodle als centres educatius que no en tenien, 78 a Barcelona. 

• Creació d’espais de formació i consulta per al professorat novell en l'ús del 

Moodle

• A l’espai XTEC s’obre una pàgina on es centralitzen tots els recursos 

relacionats amb l’EVA Moolde i d’altres que també es fan servir als centres 

educatius.

• Diagnosi sobre el nivell de digitalització de tots els centres de Catalunya 

(inspecció).

• Augmentar l’oferta formativa pel professorat, allotjada al portal ODISSEA, 

especialment aquella relacionada amb TIC i recursos TAC. 

• Recollida de bones pràctiques dels centres educatius del CEB 
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Objectiu 2: Fer arribar l’educació online a les llars de 
l’alumnat que ho requereixin a proposta dels centres i 
dels seus tutors (en estudi)
 Accions:
§ Diagnosi (a través d’un formulari on-line) de l’actual situació dels centres respecte 

connectivitat i equipaments. L’anàlisi demana dades tant a nivell de professora com de 

les famílies. 

§ Recollida de dades del nombre i tipus de maquinari CRPs i Serveis centrals del CEB.

§ Seguiment per part dels CRP’s, de com s’està desplegant el Pla d’acció: Centres 

educatius en línia en tots els centres; recollida de dades i necessitats dels centres.

§ Activació d’una proposta de mentoratge entre centres, amb l’objectiu que centres 

que es troben en nivells de digitalització 1 i 2 puguin ajudar en l’ús dels espais virtuals a 

centres que es troben en nivell de digitalització

§ Registre de les diferents accions que s’estan duent a terme en alguns centres d’ alta 

complexitat per poder arribar a l’alumnat i les famílies que es troben en situació més 

vulnerable.


