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Introducció

El grup València 03, i Horta Sud i Oest, vam escollir el tema del Pla 
TIC, però el temps disponible no ens permetia desenvolupar-lo 
completament, així que vam centrar el nostre objectiu en conèixer la 
competència digital del personal dels nostres centres.

Per a això, basant-nos en el Marc Comú Europeu, vam elaborar una 
enquesta, que ens permetera conèixer el nivell competencial i ens 
ajudara a elaborar els plans de formació més adequats.



Grup de Treball

Cognom Nom Centre Localitat

García Fernández Daniel FPA Enric Valor Xirivella

García Genís José Manuel Colegio Santa María València

García Vila Vicente José Colegio Jesús María - Fuensanta València

Garrigues Mateu José Vicente IES Carles Salvador Aldaia

Lull Noguera Nuria Colegio Guadalaviar València

Moral Armengou Pere IES Barri del Carme València

Ramírez Ramos Emiliano CEIP Platero Y Yo Aldaia

Segura Valero María Paz IES José Rodrigo Botet Manises



Marc Comú Europeu 
Competència digital



Àrea 1: Informació i alfabetització 
informacional

Competències:
● Navegació, recerca, filtrat, …
● Avaluació d’informació, dades i … digital
● Enmagatzemaments, i recuperació de dades i continguts digitals.



Àrea 2: Comunicació i col·laboració

Competències:
● Interacció mitjançant les tecnologies digitals.
● Compartir informació i continguts digitals.
● Participació ciutadana en línea.
● Col·laboració mitjantçant canals digitals.
● Netiqueta.
● Gestió de l’identitat digital.



Àrea 3: Creació de continguts digitals

Competències:
● Desenvolupament de continguts digitals: textos, imatges, presentacions, 

vídeos, etc.
● Modificació de material provinent d’Internet o altra font.
● Drets d’autors i llicències.
● Programació d’aplicacions informàtiques.



Àrea 4: Seguretat

Competències:
● Contrassenyes, antivirus, protecció de dispositius.
● Protecció de dades personal e identitat digital.
● Protecció de la salut: hàbits posturals, adicció digital, assetjament.
● Protecció de l’entorn: aprofitar material consumible, apagar els equips.



Àrea 5: Resolució de problemes

Competències:
● Informar de problemes tècnics i resoldre’ls autònomament.
● Identificació de necessitats i respostes tecnològiques.
● Innovació i ús de la tecnologia digital de forma creativa.
● Identificació de llacunes en la competència digital.



Gràcies per 
la vostra atenció

Si voleu conéixer la vostra 
competència digital, captureu 

el codi de la dreta:

Imatges lliures de https://pixabay.com 

https://pixabay.com

