








Descriptors de la CDD amb presència
als graus de mestre de totes les universitats catalanes

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en 
processos d'ensenyament i aprenentatge (EI i EP)

1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d'actvitats i la 
planifcació didàctca (EP)

1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels 
alumnes (EP)

1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l'avaluació dels 
alumnes (EP)

4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals 
(EI I EP)

5.2. Pràctca refexiva sobre l'actvitat professional relacionada 
amb les tecnologies digitals (EI)

5.5. Creació i divulgació de contnguts i recursos educatus en 
format digital



Què emergeix als Grups de Discussió?
• Incorporar una assignatura obligatòria de nous escenaris formatus i metodologies emergents
• Incidir en el coneixement metodològic, l'evolució i possibilitats de les TD
• Remarcar la importància de la comunicació i la col·laboració; així com una visió crítca davant les TD
• Reformular les pràctiues i avaluar la CDD en el TFM

Associacions

• Transversalitzar i naturalitzar la tecnologia en la formació de mestres
• Tenir present iue la metodologia és important, però també el coneixement de les eines
• Potenciar la capacitat per crear, treballar en grup, ser actu en les xarxes, l’acttud per integrar les TD...

Mestres

• Incorporar una assignatura obligatòria amb contnuutat en les didàctiues específiues
• Ampliar la transversalitat de la CDD a altres assignatures iue no siguin de didàctca
• Eiuilibrar la teoria i la pràctca; la formació inicial i la realitat de les escoles

Estudiants

• Actualitzar el model de formació inicial de la universitats, iue es considera centrat en contnguts i no 
tant en experiències innovadoresEn general
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