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Agenda digital per a Catalunya 2020 



Índex digital de les Euroregions 



Realitat digital catalana SIE(2013) 



Realitat digital catalana (II) SIE (2013) 



http://www.sxc.hu/photo/651323/?forcedownload=1 



Reinventar els espais? 

 
http://www.educomunicacion.com/2012/02/
una-escuela-sueca-elimina-las-aulas.html 



Per on comencem? 
 
http://www.flickr.com/photos/robbrucker/407842334 

http://www.flickr.com/photos/robbrucker/407842334


Alec Couros 
University of Regina (Canadà) 

El professor 



http://www.flickr.com/photos/mg315/381296439/sizes/o/in/photostream/ 



Digital learners? 

 
 
http://www.flickr.com/photos/stuartpilbrow/4316682649/ 

Informe: 
Menores de edad y conectividad móvil en España (2014) 

1800 enquestes 
Joves d’entre 11 i 14 anys 

http://www.flickr.com/photos/stuartpilbrow/4316682649/


http://www.flickr.com/photos/drashid/3739935653/sizes/o/in/photostream/ 

Penetració dels mòbils 
  

66% a Espanya 
 

57% a la resta d’Europa 



La competència digital 

http://www.flickr.com/photos/noxvobiscum/6319642276/ 

http://www.flickr.com/photos/noxvobiscum/6319642276/


Descendeix l’edat d’accés als dispositius  (des dels 2 i 3 anys) 



 
htt // fli k / h t /f h d 

La digitalització de la informació 
vs. 

Contiguts oberts 
 

La construcció del coneixement 
vs. 

Aprenentatge obert 

http://www.flickr.com/photos/fuzzhead


27% no apaga el mòbil mai 
 
71% els preocupa la  
seguretat 

Orfes Digitals? 

La identitat digital 



Coneixements? 

 
http://www.flickr.com/photos/brf/3486300521/ 

Crear continguts 
Generar coneixements 

Transmetre idees 
Dissenyar noves propostes 

http://www.flickr.com/photos/brf/3486300521/


Les regles del joc: El joc de les regles? 

• Reputació on-line 
• Assetjament 
• Violència 
• “Sexting” 
• Pèrdua de 

privacitat 
…/… 

 
 
 



http://late-dpedago.urv.cat/simula Espais 
 
Informació 
 
Coneixement 



L'objectiu del programa mSchools és introduir la tecnologia mòbil a les aules 
per tal d'acostar noves metodologies a les aules i en les activitats 

d'aprenentatge. Per això, el curs "Mobilitzem la Informàtica" s'ofereix com a 
proposta didàctica de l'assignatura optativa de Informàtica de 4t d'ESO. 

 
200 centres de Secundària 

Premis Apps 2014 
http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/premis/apps2014 





Disfressant la realitat? 



La nostra realitat 



El secret d’una bona base: Què es veu?/Què hi ha? 



Una estratègia conjunta 



Construint ponts: Noves estructures per a vells problemes 



Un objectiu ambiciós 

Qualiat 

Estratègia Iniciativa 

Constància 



Per a saber més … 

UNESCO 



 
“El que mai ens podrà pendre ningú 

és tot allò que hem aprés” 
 

Moltes gràcies per la seva atenció 
 

L@TE: http://late-dpedago.urv.cat 

 
@:merce.gisbert@urv.cat 

@merce_g 
 

http://late-dpedago.urv.cat
mailto:merce.gisbert@urv.cat
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