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Introducció

L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al
nostre país i l’adopció de mesures extraordinàries com el tancament de
les escoles suposa una oportunitat, alhora que repte, quan es tracta de
garantir l’educació per a tots i totes, entesa com un dret fonamental i
bàsic.
Poder proporcionar als centres educatius els recursos i eines digitals
necessàries que puguin donar continuïtat, en termes d’equitat i qualitat, al
procés d’aprenentatge de l’alumnat és una prioritat. És per aquest motiu
que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya presenta
un Pla d’acció: Centres educatius en línia que posa a disposició dels
centres educatius del país amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge en línia
de l’alumnat i acompanyar al professorat i els centres en l’ús educatiu de
les tecnologies digitals.
Des de l’anunci de suspensió de les classes anunciat el passat dijous dia
12 de març de 2020, el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya ha estat desenvolupant l’esmentat pla d’acció per a la seva
posada en marxa immediata. Aquesta iniciativa també està acompanyada
de l’actualització de les plataformes xtec i edu365, proposant eines,
recursos digitals i orientacions per a la realització no-presencial
d’activitats.
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Línies d’acció

/L1 Impuls a l’aprenentatge en línia
mitjançant l’ús d’entorns virtuals
d’aprenentatge per part dels centres
educatius
PORTAL EIX.
/L2 Reforç de la comunicació dels
centres amb la comunitat educativa
PORTAL NODES.
/L3 Activació d’un pla intensiu (ja
iniciat) de formació del professorat i
acompanyament als centres
PORTAL ODISSEA.
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L1. Entorn virtual
d’aprenentatge en línia EIX i
ús d’altres entorns virtuals
En l’actualitat nombrosos centres docents de Catalunya ja tenen iniciades
línies de treball digital amb el seu alumnat i fan ús de diferents entorns per
l’aprenentatge. Per tal de garantir l’aprenentatge en línia a l’alumnat i
acompanyar el professorat en l’ús educatiu de les tecnologies digitals, el
Departament d’Educació, en el marc d’aquest context extraordinari,
posarà a disposició de les escoles i instituts de Catalunya que encara no
en tinguin i de manera esglaonada, l’entorn virtual d’aprenentatge EIX.
EIX està basat en tecnologia Moodle i permet l’accés des de qualsevol
dispositiu. En aquest entorn, els docents poden crear aules virtuals i
començar a treballar-hi des del seu usuari i contrasenya xtec. EIX
incorpora eines per compartir recursos, per fer seguiment del progrés de
l’alumnat, fomenta el treball col·laboratiu i inclou la possibilitat de dur a
terme vídeo-conferències. Pel que fa a l’alumnat, EIX no requereix de l’ús
de comptes de correu electrònics, les dades de l’alumnat només són
accessibles pel mateix centre i es troben allotjades en els servidors del
Departament d’Educació.
Els centres que ja fan un ús d’altres plataformes que garanteixen
l’educació a distància, en el marc de l’autonomia de centres, podran
seguir utilitzant-les, vetllant pel seguiment de les Orientacions sobre
l'adopció d'entorns de treball col·laboratiu al núvol per a l'àmbit escolar i
en compliment de la llei en matèria de protecció de dades i propietat
intel·lectual vigent.
Per tal de garantir l’aprofitament pedagògic d’aquests entorns, s’oferiran
formacions, vídeo-tutorials, webinars així com exemples de bones
pràctiques i recomanacions. Aquestes recomanacions s’aniran actualitzant
de manera continuada.
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L2. Reforç de la
comunicació dels centres
amb la comunitat educativa
/NODES
Els centres educatius de Catalunya de titularitat pública i concertats poden
demanar al Departament d’Educació la creació d’un espai web de centre
en el marc del projecte NODES https://agora.xtec.cat/nodes/
El lloc web de centre és la principal eina per mantenir informada a tota la
comunitat educativa, docents, alumnes i famílies, i també el seu punt de
trobada. NODES disposa de la possibilitat de crear grups interns
promovent el treball en xarxa, publicar notícies i informacions, establir un
calendari compartit i enviar notificacions de les novetats que s’anuncien al
lloc web, mitjançant un canal de Telegram a les persones que s’hi hagin
subscrit.
Per tal de garantir el màxim aprofitament d’aquest portal, els docents i les
famílies disposaran de material de formació al seu abast.
Els centres que ja fan un ús d’altres plataformes de comunicació, en el
marc de l’autonomia de centres, podran seguir utilitzant-les, vetllant pel
seguiment de les orientacions inici de curs del Departament d’Educació,
així com en compliment de la llei en matèria de protecció de dades, drets
d’imatge i propietat intel·lectual vigent.
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L3. Pla intensiu de
formació del professorat i
acompanyament als
centres /ODISSEA
El portal ODISSEA és el lloc de referència per la formació en línia del
professorat, tant pel que fa a cursos tutoritzats com a l’autoaprenentatge.
https://odissea.xtec.cat/
S’han posat a disposició dels docents diferents possibilitats de formació
que
estan
al
seu
abast
a
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-extraordinaria-oberta/.
Els cursos d’autoaprenentatge estan oberts a qualsevol visitant sense
necessitat de registre i no proporcionen cap mena de certificació.
Pel que fa a les càpsules formatives, cal registrar-se a ODISSEA utilitzant
l’usuari i contrasenya de la XTEC. Aquests cursos seran reconeguts amb
certificació un cop els responsables revisin les tasques realitzades.
L’oferta formativa del Departament d’Educació s’actualizarà de manera
continuada per tal de donar suport i acompanyament en aquelles
necessitats que es derivin del desplegament del pla.
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Agraïment
Des del Departament d’Educació, volem agrair a tots els
centres i al professorat el gran esforç d’adaptació que estan
realitzant en aquests moments tan especials. El Departament
d’Educació es posa a disposició de tots els docents per
acompanyar-los i assessorar-los en tot allò que puguin
necessitar a través de diferents canals.

#centreseducatiusenlínia
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