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Competència digital



4. La competencia digital
La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación 
en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en 
información y datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento crítico. 



As the European Commission's science and 
knowledge service, the Joint Research Centre's 
mission is to support EU policies with 
independent evidence throughout the whole 
policy cycle. 

The JRC contributes to the overall objective of 
Horizon 2020 with its long-standing scientific 
expertise, modelling capacity, foresight 
studies; work on standards, infrastructure and 
e-infrastructures.
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1. Pràctiques de lideratge i governança
2. Pràctiques d’ensenyament-aprenentatge
3. Desenvolupament professional
4. Pràctiques d’avaluació
5. Contingut i curriculum
6. Col·laboració i networking
7. Infraestructura digital
8. Sector específic (Investigació?)



A model for obtaining ICT indicators 
in Education

UNESCO (2016)













Transformación Digital en la 
Universidad

CRUE (2018)







• El desenvolupament de la CD forma part de la visió 
estratègica de l’UJI

• L’ús de les TIC ha produït canvis substancials en els rols 
del professorat i l’estudiantat

• Promoció d’activitats de col·laboració i creació de 
xarxes de coneixement

• L’estudiantat / PAS / PDI té un nivell adequat de CD

• Els grups d’investigació utilitzen els mitjans digitals per 
a crear i difondre coneixement





Disseny del pla UJI digital, per al 
foment de la competència digital, 
l’establiment de criteris per a la 
docència en línia i blended learning, i 
l’impuls de projectes com ara la 
projecció sense fils o el redisseny 
d’espais d’autoenregistrament i 
videoconferència. 
(Acció 17, Línies de govern, 2019)



Objectius



Objectius

El pla UJI digital pretén guiar i 
promoure el procés de 
transformació digital de la 
Universitat Jaume I en totes les 
seues missions (la formació 
inicial i permanent, la investigació 
i creació de coneixement i la 
seua difusió entre tots els sectors 
socials), amb especial èmfasi en 
els aspectes formatius.



Objectius
• Analitzar, de manera diagnòstica i 

participativa, el nivell de digitalització i 
competència digital de la institució.


• Dissenyar accions formatives per a 
desenvolupar la competència digital 
dels diferents col·lectius universitaris 
(estudiantat, PAS i PDI).


• Promoure accions de conscienciació 
entre la comunitat universitària sobre la 
importància de l’impuls digital a la 
universitat.


• Desenvolupar accions de prospectiva en 
matèria de tecnologia educativa.



Eixos de treball



Eixos de treball
1.Formació digital. 

• La competència digital de l’estudiantat segons el marc europeu.


• La competència digital del PDI i PAS, aplicada a les seues responsabilitats professionals.


2. Investigació i transferència digital. 
• Comunicació i gestió de la identitat digital i visibilitat científica


• Transferència de l’activitat a la societat a través de les TIC


3.Processos i serveis digitals.  
• Revisió dels espais i processos d’ensenyament-aprenentatge que incorporen tecnologia


• Promoció de la digitalització, administració digital i transparència en la governança
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Metodologia



Metodologia
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Delimitació dels eixos i línies d’actuació, configuració 
de l’equip de treball, agents clau i participants Nov-Des 2018

Gen-Oct 2019

Anàlisi de la situació, definició de directrius i proposta 
d’accions concretes mitjançant sessions de treball, 
amb experts convidats i agents clau

•Sessió 1. La competència digital

•Sessió 2. La docència en línia

•Sessió 3. El personal investigador en xarxa 
•Sessió 4. Gestió i serveis de suport a la universitat 
digital

Revisió del material extret en les sessions, redacció de 
la versió definitiva i aprovació del pla UJI digital Nov-Des 2019







Funcionament de la sessió



La compètencia digital en la universitat

Christine Redecker 
Investigadora de Joint Research Centre, Comissió Europea

1. DigComp. Marc europeu per a la competència digital per 
a la ciutadania.


2. DigCompOrg. Marc europeu per a institucions 
educatives digitalment compentents.


3. DigCompEdu. Marc europeu per a la competència digital 
del professorat.



Funcionament de la sessió



Funcionament de la sessió

1. Cada grup de treball disposarà d’un 
dinamitzador (CENT) que guiarà el 
debat.


2. Cada grup disposarà d’unes 
preguntes que estructuraran el debat. 
S’analitzaran i es recolliran les idees i 
propostes en una presentació.


3. Cada grup triarà un/a portaveu que 
exposarà les conclusions al gran grup.
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