
Benvolguts i benvolgudes docents,

Com pot ser hàgiu vist el 16 de maig de 2022 es va publicar al BOE l’acord de la
Conferència Sectorial d’Educació sobre l’actualització del Marc de Referència de la
Competència Digital Docent (MRCDD) i el 12 de juliol de 2022 es va publicar al BOE
l’acord sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent.

A partir d’aquests dos acords s’extreu la necessitat d’iniciar els procediments necessaris per
tal que els i les docents puguin acreditar el seu nivell de competència digital, compromís
adquirit amb la Comisió Europea dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(PRTR).

A tal efecte, la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha començat a redactar la
normativa autonòmica que regirà aquesta acreditació, però davant els compromisos dels
PRTR trobam necessari informar-vos de les línies generals d’aquest procés, el qual
concretarem quan la normativa estigui completament elaborada.

La voluntat d’aquesta conselleria és que l’acreditació de la competència digital docent es
pugui realitzar de diferents vies, les quals es podrien combinar per tal d’anar assolint els
objectius de cada una de les 6 àrees que componen el MRCDD.

Via 1. Mitjançant presentació d’evidències. Properament, es permetrà acreditar des del
nivell B1 fins al nivell C2 mitjançant l’observació del desenvolupament de la tasca docent,
això vol dir que s’hauran de presentar evidències que el o la docent compleix un determinat
nombre d’indicadors de cada àrea.

Via 2. Superació d’una prova específica d’acreditació. S’està treballant des del Ministeri
d’Educació i Formació Professional en aquesta prova i permetrà acreditar el nivell A2.

Via 3. Títols oficials que habiliten per a la professió docent (grau de mestre de primària, grau
de mestre d’infantil, màster de formació del professorat…) si cobreixen les sis àrees del
marc. Les administracions educatives en col·laboració amb les universitats realitzaran
l’anàlisi de les titulacions existens per veure si aquestes compleixen.

Via 4. Per formació. Permetrà acreditar del nivel A1 fins al nivell B2. D’aquesta via us
informarem tot seguit.



En aquest aspecte IBSTEAM està preparant una oferta formativa ja encaminada a
l’acreditació dels nivells A2 i B1 de la competència digital. Es realitzaran formacions
específiques de cada una de les 6 àrees del marc, les quals es podran fer de forma
individual mitjançant les formacions d’àmbit que s’obriran mensualment a tal efecte (la
primera convocatòria s’obrirà dia 24 de setembre) i per altra banda es podran sol·licitar des
dels centres educatius com a formacions dins el centre. Podreu trobar tota la informació
relacionada amb les convocatòries d’aquestes formacions a la pàgina web d’IBSTEAM
(https://ibsteam.caib.es) i a les seves xarxes socials. A més, en breu estaran disponibles
uns qüestionaris de coneixements previs per aquelles persones que dubteu si apuntar-vos
al nivell A2 o al B1.

En cas d’estar interessats en la formació dins el centre podeu contactar amb l’assessor
digital del vostre centre (aquí teniu l’enllaç actualitzat amb la distribució d’assessors digitals
per centre). Aquestes formacions estan finançades per la Unió Europea-NextGenerationEU i
pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el marc del Mecanisme del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

IBSTEAM ja ha realitzat la convalidació de les formacions realitzades aquests dos darrers
cursos escolars per adaptar-les al nou MRCDD. A l’enllaç podeu trobar les equivalències
dels cursos ja analitzats. Amb la normativa autonòmica també s’articularà un mecanisme
perquè les entitats col·laboradores puguin incloure les equivalències de les formacions
realitzades. Aquesta llista s’actualitzarà amb més formacions (tant pròpies com d’altres
organismes oficials) que puguin ser objecte de convalidació i es treballarà perquè aquesta
informació sigui visible dins el portal del personal.

Es pretén automatitzar al màxim el procés d’acreditació, de manera que quan es compleixin
els requisits per acreditar un determinat nivell, es pugui descarregar, de manera senzilla, el
corresponent certificat sense necessitat de fer cap sol·licitud.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb IBSTEAM (ibsteam@ibsteam.cat - 871 00 26
10) o amb el Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació (pforteza1@dgpice.caib.es
- 971 17 78 00 (ext. 62024).

Atentament,
Amanda Fernández Rubí
Directora General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
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