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Marc Europeu per a la compètencia digital docent
(DigCompEdu)

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

DigCompEdu: nivells i avaluació

http://mentep-sat-runner.eun.org/

La Competència Digital Docent
(Resolució ENS/1356/2016, Generalitat de Catalunya)
Capacitat que tenen els docents d'aplicar i transferir tots els seus coneixements,
estratègies, habilitats i actituds sobre les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el
Coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional.

CDI

Competència TIC referida a l'ús instrumental de les tecnologies
(ACTIC)

CDM

Habilitats de caire didàctic i metodològic

Dimensions de la Competència Digital Docent
(Generalitat de Catalunya)
1. Disseny,
planificació i
implementació
didàctica

2. Organització i
gestió d’espais i
recursos digitals

4. Ètica i civisme
digital

3. Comunicació i
col·laboració

5.Desenvolupament
professional

Descripció i indicadors de la Competència Digital
Docent (Generalitat de Catalunya)

El Projecte FIMTED

www.fimted.cat

Descriptors de la CDD amb presència
als graus de mestre de totes les universitats catalanes
1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i
estratègies en processos d'ensenyament i
aprenentatge (EI i EP)
4.2. Ús responsable, segur i saludable de les
tecnologies digitals (EI I EP)
5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos
educatius en format digital (EI i EP)
1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny
d'activitats i la planificació didàctica (EP)
1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la
diversitat dels alumnes (EP)
1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i
l'avaluació dels alumnes (EP)
5.2. Pràctica reflexiva sobre l'activitat professional
relacionada amb les tecnologies digitals (EI)

Què emergeix als Grups de Discussió?
Associacions

Mestres

•
•
•
•

Incorporar una assignatura obligatòria de nous escenaris formatius i metodologies emergents
Incidir en el coneixement metodològic, l'evolució i possibilitats de les TD
Remarcar la importància de la comunicació i la col·laboració; així com una visió crítica davant les TD
Reformular les pràctiques i avaluar la CDD en el TFM

• Transversalitzar i naturalitzar la tecnologia en la formació de mestres
• Tenir present que la metodologia és important, però també el coneixement de les eines
• Potenciar la capacitat per crear, treballar en grup, ser actiu en les xarxes, l’actitud per integrar les TD...

Estudiants

• Incorporar una assignatura obligatòria amb continuïtat en les didàctiques específiques
• Ampliar la transversalitat de la CDD a altres assignatures que no siguin de didàctica
• Equilibrar la teoria i la pràctica; la formació inicial i la realitat de les escoles

En general

• Actualitzar el model de formació inicial de la universitats, que es considera centrat en continguts i no
tant en experiències innovadores

Enquesta de priorització de la CDD

Resultados
laencuesta:
encuesta:
Descriptores
Enquesta
priorització
de la CDD
Resultados
dedelade
Descriptores
Descriptores
másprioritzats:
priorizados:
Descriptors més
• 4.2. Uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías
digitales
4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies
• 4.1. Protección de los derechos fundamentales a la intimidad
digitals
personal y a la propia imagen en el uso de las tecnologías
4.1.digitales
Protecció dels drets fonamentals a la intimitat personal i a
imatge en
l'ús
de lesa tecnologies
•la pròpia
4.3. Promoción
del
acceso
los recursosdigitals
respetando la
4.3.propiedad
Promocióintelectual
de l'accés als recursos respectant la propietat
•intel·lectual
1.1. Uso de las tecnologías digitales como recursos y
en procesosdigitals
de enseñanza
y aprendizaje
1.1.estrategias
Ús de les tecnologies
com a recursos
i estratègies
•en 4.5.
Fomento
de la construcción
de una adecuada identidad
processos
d'ensenyament
i aprenentatge
digital
4.5. Foment de la construcció d'una adequada identitat digital
• 4.4. Fomento de la inclusión digital
Foment
de la inclusió
digitaltecnologías digitales
•4.4.3.1.
Comunicación
utilizando
•3.1.1.3.
Incorporación
de tecnologías
digitales
en coherencia con
Comunicació
utilitzant
tecnologies
digitals
el proyecto educativo y las infraestructuras del centro

Proposta FIMTED d’accions sobre la CDD
als graus de mestre

Tractament
específic

• Mòdul obligatori específic, prioritzant les CDD
fonamentals: Nous escenaris formatius amb ús de TIC.

Tractament
integrat

• Distribució de las CDD fonamentals als diferents
mòduls: formació bàsica, didàctiques específiques
(obligatòries); Pràcticum y TFG.

Tractament
aprofundit

• Menció en Tecnologies Digitals amb pràctiques
específiques

Proposta FIMTED de distribució dels descriptors de la CDD
(1ª dimensió)
Dimensió 1. Disseny, planificació i implementació
didàctica

Tractament
específic

Tractament integrat

Tractament
aprofundit

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i
estratègies en processos d'ensenyament i aprenentatge.

Mòdul específic

Formació Bàsica

Menció

1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d'activitats
i la planificació Didàctica.

Mòdul específic

Didàctiques específiques

Menció

Didàctiques específiques

Menció
Pràctiques de menció

1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència
amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre.
1.4. Incorporació de la competència digital dels alumnes a
les programacions didàctiques.

Mòdul específic

Pràctiques generals

Menció

1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat
dels alumnes.

Mòdul específic

Formació Bàsica

Menció

1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i
l'avaluació dels alumnes.

Mòdul específic

1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l'ús de
tecnologies digitals.

Mòdul específic

Menció
Formació Bàsica
Pràctiques generals
Didàctiques específiques
Treball Fi de Grau

Menció
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