
 

 
 
ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE.  
Formació Interna de centre 

 
 

 

 
A QUI VA ADREÇAT 

 
Aquest curs està adreçat a tots els 
docents d'un centre educatiu que està 
vinculat al suport d'un mentor digital. 

 
ETAPA 

 
Educació infantil i primària, secundària 
obligatòria, batxillerat, CFGM, CEE, 
CFA i EOI 

 
DURADA 

 
30 h 

 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest curs té com a objectiu principal donar eines per a l’acompanyament als centres en la 
seva elaboració de l’Estratègia Digital de Centre. 
 
 

OBJECTIUS 
 

 Impulsar els processos reflexius relacionats amb l’Estratègia Digital de Centre 

 Fer transferència a l’aula per desenvolupar la competència digital de l’alumnat. 

 Conèixer i aplicar les mesures principals de ciberseguretat i protecció de dades a 

nivell de centre 

 Utilitzar estratègies de retroacció dels EVAs per al seguiment competencial de 

l'alumnat a nivell de centre 

 Planificar l’avaluació de la competència digital de l'alumnat 

 Planificar itineraris formatius personalitzats pels docents per millorar l’assoliment de 

la seva CDD. 
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CONTINGUT 
 

 Ús metodològic dels EVA: la retroalimentació (feedback) 

 L'ús de la tecnologia digital a l'EDUCACIÓ INFANTIL 

 Organització, implementació i avaluació de la competència digital de l’alumnat - 

PRIMÀRIA 

 Organització, implementació i avaluació de la competència digital de l’alumnat - 

SECUNDÀRIA 

 Seguretat i protecció de dades 

 Itinerari personalitzat en petits grups 

 

AVALUACIÓ 
 

 Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% d’activitats). 

 Participació activa als fòrums. 

 Complimentar el qüestionari de satisfacció. 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Aquest curs està adreçat a tots els docents d'un centre educatiu que estigui vinculat al suport 
d'un mentor digital (ja sigui extern o intern del propi de centre) i que hagin iniciat el procés de 
desenvolupament del pla d’estratègia digital del centre. 
 
 

DURADA 
 
30 h: 11 sessions de 2 hores síncrones, més 8 hores d'altres requisits. 
 

CONTACTE 
 
Coordinador de les mentories digitals del Consorci d’Educació de Barcelona 
Rosana Fernàndez 
Correu: rfernandez.ceb@gencat.cat  

 

mailto:rfernandez.ceb@gencat.cat

