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TRANSFORMACIÓ digital EN EL MODEL 

D’ENSENYAMENT I GESTIÓ DELS CENTRES 

EDUCATIUS



EINES 

Web Família 
Plataforma de comunicació 
amb les famílies /alumnat 

AULES
Plataforma e-learning

PORTAL EDUCATIU
Web pública del centre
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LLIUREX
Equip del centre

WEBEX
Videoconferència



INTEGRACIÓ D'EINES 

Web Família 
Plataforma de comunicació 
amb les famílies /alumnat 

AULES (EVA)
Entorn Virtual 
d'Aprenetatge

PORTAL EDUCATIU
Web pública del centre
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LLIUREX
Equip del centre

Office 365 
Plataforma de treball 

col·laboratiu a nivell de 
centre/professorat/alumnat

CONVENI   
MICROSOFT – GVA
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✓ Protecció del menor

✓ Igualtat d'oportunitats

✓ Inclusió educativa (alumnes NEE)

✓ Protecció de dades

✓ Promoure el treball col·laboratiu davant 
l'individualisme

PRINCIPIS DEL CDC

• Un entorn per centre i un entorn col·laboratiu únic per a tota 
la comunitat educativa valenciana (un milió de persones)

• Una única plataforma amb control de dades i ús

• La GVA GOVERNA el CDC i en determina l’ús

• Demandes històriques:

• Un correu electrònic com a part de la identitat digital de 
professors (@edu.gva.es) i alumnat (@alu.edu.gva.es) 
als afectes educatius, sense utilitzar comptes personals

• Quadern de notes docent, documents en el núvol, 
compartició d'experiències i de recursos digitals, 
intranet amb accés restringit 

AVANTATGES DEL CDC
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ENSENYAMENT

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL 1

CENTRE INTEGRAT PÚBLIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 1

CENTRE PÚBLIC DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 1

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 21

COL·LEGI RURAL AGRUPAT 1

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA 1

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES 1

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 23

Total general 50

50 centres educatius
40.000 alumnes
3.600 docents

PILOTATGE
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PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

• Inici del projecte → Un equip està treballant des de gener en la solució de la governança tecnològica i la 
integració d'eines

• S'ha creat una comissió de coordinació amb altres DDGG de la Conselleria

• Un projecte de transformació digital necessita una adequada gestió del canvi: → A través de 2 rols clau en 
cada centre: Líder i acompanyant tècnic

• Implantació, tutorització de la implementació i prova del model → A partir del 26 d'abril, després de la 
formació

• Es disposarà d'un suport específic de Office365 per a les persones del canvi

• Posada en comú de les conclusions dels 50 centres → Finals de juny de 2021

• Ampliació a nous centres pilot → Inici de curs 21/22 amb el model final seguint les conclusions i 

• Ampliació completa a tots els centres progressivament, seguint el model d'implantació en centres pilot

• Pla de formació del professorat → Domineu la tecnologia i que la tecnologia no us domine
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TRANSFORMACIÓ digital EN EL MODEL 

EN QUÈ US AFECTA COM A CENTRE PILOT I 

COMUNITAT EDUCATIVA?
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EL PROJECTE A GRANS TRETS – QÜESTIONS CLAU

• Tot el professorat i l’alumnat del centre tindrà una identitat digital (@edu.gva.es / @alu.edu.gva.es )

• Les identitats inclouen un nou correu electrònic de 50 GB i 1 TB d’emmagatzematge al núvol
(alumnat i professorat).

• Les identitatsdigitals són permanents

• Alumnat: des d’entrar en el sistema educatiu valencià fins dos anys després de sortir-ne.

• Professorat: des d’entrar com a docent fins cinc anys després de jubilar-se o sortir-ne.

• Les identitatsdigitals s’integraran paulatinament amb els diferents serveis:

• Accés a Aules (actualment s’accedeix amb credencials Itaca/NIA, el curs vinent no).

• Nova versió LliureX.

• Correu electrònic.

• Equips (cursos) generats automáticament a Teams des d’ITACA.
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TRANSFORMACIÓ digital EN EL MODEL 

IDENTITAT DIGITAL DEL PROFESSORAT
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IDENTITAT DIGITAL (@edu.gva.es)

El professorat de la Comunitat Valenciana tindrà un compte
de correu electrònic oficial amb el format @edu.gva.es,
aquest compte implica:

 Comunicació per email amb tota comunitat
educativa de la  Comunitat Valenciana.

 Utilització de les eines Microsoft365 per crear
documentació, videoconferències i col·laboració entre els
membres de la comunitat educativa.

 Millora la capacitat d'emmagatzematge: 1TB al OneDrive i
50GB al correu electrònic.

 Accés únic a diferents plataformes de Conselleria.

 Integració amb altres plataformes de Conselleria com
Aules, PortalEdu, Lliurex, etc.
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CONÈIXER LA IDENTITAT DIGITAL DEL DOCENT

Per conèixer la nostra IdentitatDigital hem de seguir els següents passos:

1. Accedir a Itaca3 al següent enllaç:https://acces.edu.gva.es/escriptori/
2. Polsar damunt del nostre nom d'usuari, dalt a l'esquerra
3. Apareix una fitxa amb les dades d'identitatdigital, i ens permet també canviar la contrasenya.

https://acces.edu.gva.es/escriptori/
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CANVIAR LA IDENTITAT DIGITAL DEL DOCENT

Per canviar la contrasenya de la nostra Identitat Digital, hem de polsar
l'opció “canviar contrasenya"de la nostra fitxa d'usuari d'Itaca3, i utilitzar el codi de recuperació.
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QUINES EINES NOVES INCLOU AQUESTA ID?

La identitat digital és una identificació basada en el correu electrònic però gestionada per la Conselleria
d’Educació.

Per accedir a qualsevol eina nova que s’ha incorporat (Outlook, OneDrive, OneNote, Teams, Sway, etc.) es
recomable fer-ho mitjançant qualsevol navegador conectat a internet.

La página que us permetrà accedir a totes aquestes eines és:

https://www.office.com

https://www.office.com/
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QUINES INTEGRACIONS INCORPORA AQUESTA NOVA ID?

En principi es pretenia fer un accés per ID a Aules però, per la demanda en la formació inicial a líders i
acompanyats, s’ha optat per a que sigui voluntari el canvi de correu dins la plataforma.

Això sí, es pot desplegar el bloc de Microsoft dins Aules, convocar reunions per Teams des de qualsevol activitat
(seguiu disposant de Webex fins final de curs).

La identificació a Aules es realitza com fins ara:

• Credencials ITACA pel professorat.
• NIA i contrasenya alumnat.

Una vegada accedit i desplegat el mòdul, es demana connectar-se si es vol accedir als serveis de Microsoft amb la
vostra nova ID.

S’està treballant amb la resta d’integracions (PortalEdu, Lliurex, etc.)



ACCÉS A AULES
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L’accés a Aules es realitza normalment com fins ara: 
Credencials d’ITACA per a docents i NIA alumnat
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Connectar Aules amb Microsoft I/V

En el bloc que heu fet visible apareix, fins que no us hagueu connectat, “vostè no està connectat a cap servei
de Microsoft”. Per connectar-vos per primera vegada heu de marcar “Connectat a Office 365”.



CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU17

Connectar Aules amb Microsoft IV/V

En el darrer pas d’autenticació contra Microsoft heu de decidir si voleu que la sessió sigui persistent o no. Això
vol dir que NOMÉS ENTRANT EN AULES ja tindreu la sessió més temps.
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Integració realitzada
Si aneu a la “meua página inicial” ja trobareu integrades totes les aplicacions de Microsoft dins la vostra
plataforma Aules
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TRANSFORMACIÓ digital EN EL MODEL 

IDENTITAT DIGITAL DE L’ALUMNAT
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IDENTITAT DIGITAL (@alu.edu.gva.es)
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TRANSFORMACIÓ digital EN EL MODEL 

I QUÈ VINDRÀ?
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I ARA QUÈ?

• Experimentar i difondre, com a tutors o equip directiu, amb l’ajuda del líder i l’acompanyant.

• Trobar problemes o tenir propostes de millora i fer que ens arribi a la DGTIC.

• Participar en el MOOC que s’està acabant de dissenyar pels quasi 4000 docents de centres pilot (amb
certificació d’hores).

• Utilitzar les eines que teniu a la vostra disposició.

La identitat digital i les integracions que s’estan realitzant són un gran pas però, al final, tot dependrà de com es 
gestioni des dels centres aquesta transformació.

Ara comença per a vosaltres l’etapa. Sou els pioners. Ningú millor que vosaltres sap què necessiteu ni què us
trobareu. Fem-ho posible plegats!!!
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Alguna pregunta?


