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Preambul
[...]
Les aspiracions educatives de la societat catalana han anat evolucionant en el temps. Les
expectatives per al futur immediat no son les mateixes que les plantejades quan es va reiniciar el
camí de la democracia i de l’autogovern. Si fa trenta anys calia superar grans deficits i bastir i
renovar una oferta educativa normalitzada, avui, amb aquell objectiu aconseguit, s’apunta a fites
noves i exigents, centrades en la qualitat educativa i en la superacio de les desigualtats socials
encara vigents en el sistema educatiu. La societat reclama fer possibles al mateix temps els
objectius d’equitat i d’excel·lencia de la nostra educacio, que son garantia de progres personal.
Les raons d’aquesta exigencia renovada les trobem en els ambits educatiu, social, economic i
cultural.
Les raons educatives es fonamenten en la necessitat de millorar el rendiment escolar en
l’educacio basica i obligatoria, d’estimular la continuitat dels i de les estudiants en l’etapa
d’educacio postobligatoria i d’adequar-se als requeriments de la societat del coneixement.
[...]
Sobre aquestes premisses, la Llei d’educacio proposa un conjunt normatiu coherent, com- plet i
amb visio de futur, que:
[...]
Potencia la innovacio pedagogica sistematica i estructurada, el reconeixement de les bones
practiques educatives amb el foment i el suport del lideratge educatiu, la formacio del professorat,
les infraestructures digitals del centre i la previsio de centres de referencia pedagogica.
Titol III De la comunitat educativa
Capítol II
L’alumnat
Article 21
Drets dels alumnes h) Esser educats en el discurs audiovisual.
Titol V Ordenacio dels ensenyaments
Capítol I
Disposicions de caracter general
Article 52
Currículum 2. El currículum s’orienta, entre altres finalitats, a la consecucio dels
objectius seguents: i) Capacitar els alumnes per a l’analisi crítica dels mitjans de comunicacio i de
l’us de les noves tecnologies.
Article 55
Educacio no presencial 5. El professorat que imparteix ensenyaments en la
modalitat d’educacio no presencial ha de tenir la titulacio requerida per a cada etapa educativa i ha
d’acreditar la capacitacio per a exercir la docencia emprant mitjans telematics i altres recursos
propis de l’educacio no presencial.
Capítol II
Ensenyaments de regim general
Article 57
Educacio basica 3. En el marc dels objectius que estableix l’article 52.2, els
currículums de l’educacio basica s’han d’orientar a l’adquisicio de les competencies basiques, que
han de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes i a la practica de la ciutadania activa,
i han d’incorporar de manera generalitzada les tecnologies de la informacio i la comunicacio en els
processos d’aprenentatge.
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Article 58
Educacio primaria 2. L’etapa d’educacio primaria te com a finalitat proporcionar a
tots els alumnes una educacio que, d’acord amb les competencies basiques fixades en el
currículum, els per- meti: b) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competencies relatives a
l’expressio i la comprensio orals, l’expressio escrita i la comprensio lectora, les competencies en
matematiques basiques i les competencies necessaries per a l’us de les noves tecnologies i de la
comunicacio audiovisual.
Article 59
Educacio secundaria obligatoria
2. L’educacio secundaria obligatoria te com a finalitat proporcionar a tots els
alumnes una educacio que els permeti: b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de
coneixement reflexiu, de formacio de pensament i d’expressio d’idees, les habilitats i
competencies culturals, personals i socials relatives a: Primer. L’expressio i la comprensio orals,
l’expressio escrita i la comprensio lectora, les competencies matematiques i les competencies
necessaries per a l’us de les noves tecnologies i de la comunicacio audiovisual.
Article 61
Batxillerat
3. El currículum i les activitats educatives del batxillerat, per a consolidar les
competencies basiques adquirides pels alumnes en acabar l’educacio basica, han d’afavorir el
desenvolupament de la competencia comunicativa, l’adquisicio d’habilitats per a
l’autoaprenentatge i per al treball en equip i l’adquisicio de les competencies necessaries amb
relacio a l’us de metodes de recerca i amb relacio a l’us de les tecnologies de la informacio i la
comunicacio, a mes de l’adquisicio de les competencies propies i es- pecífiques de la modalitat
cursada.
Capítol IV
Educacio d’adults
Article 69
Objecte i ambit de l’educacio d’adults
2. Els programes d’educacio d’adults i les accions formatives corresponents han
d’in- cloure, si mes no, els ambits seguents:
b) L’educacio per a adquirir competencies transprofessionals, que compren
la formacio en tecnologies de la informacio i la comunicacio i l’ensenyament de llengues.
c) L’educacio per a la cohesio i la participacio social, que compren l’acollida
formativa a immigrants adults, la iniciacio a les llengues oficials i a una llengua estrangera, la
introduccio a les tecnologies de la informacio i la comunicacio i la capacitacio en l’us d’estrategies
per a l’adquisicio de les competencies basiques.
Titol VI Dels centres educatius
Capítol II
Criteris per a l’organitzacio pedagogica dels centres
Article 84
Projectes d’innovacio pedagogica
1. El Departament ha d’afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes
d’innovacio pedagogica i curricular que tinguin l’objectiu d’estimular la capacitat d’aprenentatge,
les habilitats i potencialitats personals, l’exit escolar de tots els alumnes, la mi- llora de l’activitat
educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres que presten el Servei
d’Educacio de Catalunya, i ha d’afavorir especialment la recerca i els projectes d’innovacio amb
relacio a l’us de les tecnologies de la informacio i la comunicacio per a l’aprenentatge i el
coneixement i amb relacio a la formacio dels alumnes en el plurilinguisme. Els projectes es poden
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referir a un o mes centres i poden comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els
sectors economics o amb altres organitzacions.
Capítol III
Serveis educatius i serveis de suport als centres
Article 87
Organitzacio dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge L’estructura i
l’organitzacio dels centres han de definir entorns d’aprenentatge que permetin el treball en xarxa i
les diverses formes de transmissio de coneixement als grups classe, i tambe les activitats
individuals de treball i estudi. Amb aquesta finalitat, els projectes constructius de centres educatius
han de definir espais, instal·lacions i equipaments que maximitzin la sostenibilitat, redueixin
l’impacte ambiental i permetin integrar les tecnologies digitals, i han de configurar entorns
d’ensenyament i aprenentatge funcionals i ergonomics que estimulin la vinculacio dels alumnes
amb el proces d’aprenentatge.
Article 89
Serveis digitals i telematics a disposicio dels centres

1. El Departament ha de facilitar als centres educatius l’acces a un conjunt de serveis digitals
i telematics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa. Els centres han
de posar aquests serveis, en la mesura que escaigui, a disposicio del professorat, els
alumnes i les famílies.
2. Els serveis digitals i telematics a que fa referencia l’apartat 1 han de posar a disposicio dels
centres aplicacions didactiques i continguts educatius de qualitat, serveis de dossier
personal d’aprenentatge i de registre academic personal individual i altres aplicacions i
serveis digitals orientats a potenciar l’excel·lencia dels aprenentatges i a facilitar el
funcionament dels centres.
3. El dossier personal d’aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa accessibles,
d’acord amb el que el Departament estableixi per reglament, els documents i els objectes
digitals que resulten de la produccio intel·lectual de cada alumne o alumna durant el proces
d’aprenentatge, des del darrer cicle de l’educacio primaria fins als ensenyaments
postobligatoris. El contingut del dossier pot servir d’evidencia en el proces d’avaluacio.
4. El registre academic personal individual conte en suport digital, d’acord amb el que el
Departament estableixi per reglament, les dades academiques personals dels alumnes que
els centres considerin pertinents i les que siguin necessaries per a complir la normativa
sobre aspectes formals de l’avaluacio dels alumnes.
Titol VIII Del professorat i altres professionals dels centres
Capítol I
De l’exercici de la professio docent
Article 104
La funcio docent
2. Els mestres i els professors tenen, entre altres, les funcions seguents:
j) Utilitzar les tecnologies de la informacio i la comunicacio, que han de coneixer i
dominar com a eina metodologica.
Capítol II
Formacio del professorat
Article 109
Formacio inicial
2. La formacio inicial del professorat ha de comprendre la capacitacio adequada per
a afrontar els reptes del sistema educatiu en el marc dels principis d’aquesta llei,
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l’adquisicio de coneixements i el desenvolupament de capacitats i actituds
professionals, entre les quals hi ha d’haver el domini equilibrat dels continguts de
les disciplines i d’aspectes psicopedagogics, el coneixement suficient d’una llengua
estrangera, el domini de les tecnologies de la informacio i la comunicacio i el
coneixement de les institucions i la cultura catalanes.
Titol X De l’administracio de l’educacio
Capítol IV
Cooperacio amb altres administracions
Article 168
Cooperacio amb les universitats
2. La cooperacio a que fa referencia l’apartat 1 inclou, entre altres, els
aspectes seguents: i) La incorporacio de tecnologies de la informacio i de la comunicacio.
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