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Estratègia Digital de Centre (EDC)

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació que

volem fer a l’institut i que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la

competència digital.

Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del

centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de

veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva

d’innovació i de millora contínua.

Aquest curs la comissió TAC ens estem formant per preparar aquest document i

durant el curs 2022-2023 tindrem l’ajuda d’un/a mentor/a que ens guiarà en la

reorganització i finalització del projecte d’ EDC.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el

màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

● Assoliment de la competència digital

● Planificació estratègica i organització

● Metodologies didàctiques i innovació

● Inclusió digital i de gènere

● Seguretat i protecció de dades



Cultura Digital
En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a

aspectes de la cultura digital. D’aquesta manera, es pot tenir una visió completa de

l’assoliment d’aquesta cultura pel que fa a centre.

● Plataforma digital: El centre disposa d’un domini G Suite for Education propi.

D’aquesta manera, alumnat, professorat, i personal d’administració disposen

d’un usuari @instituticaria.cat

● Moodle: Entorn virtual d’aprenentatge on el professorat i l’alumnat poden

treballar amb les diferent matèries.

● Documentació en drive: El centre organitza tota la documentació en unitats

compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de

tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació. En

aquestes carpetes hi ha també tota la resta d’informació que necessita el

centre. Des de la documentació oficial (PEC, NOFC, projecte de direcció,

etc), passant per llistes d’alumnes, o relativa a les programacions.

● Ieduca: Actualment el programa de faltes es realitza també de manera digital,

a través de l’aplicació Ieduca. Cada família i cada professor hi té accés de

manera privada.


