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Preàmbul 
"Es fa necessari que el sistema educatiu done resposta a aquesta realitat social 
i incloga un enfocament de la competència digital més modern i ampli, d'acord 
amb les recomanacions europees relatives a les competències clau per a 
l'aprenentatge permanent." 
 
“El desenvolupament de la competència digital no suposa només el domini dels 
diferents dispositius i aplicacions. El món digital és un nou hàbitat en què la 
infància i la joventut viuen cada vegada més: en ell aprenen, es relacionen, 
consumeixen, gaudeixen del seu temps lliure. Amb l'objectiu que el sistema 
educatiu adopte el lloc que li correspon en el canvi digital, s'inclou l'atenció al 
desenvolupament de la competència digital dels i les estudiants de totes les 
etapes educatives, tant a través de continguts específics com en una 
perspectiva transversal, i posant l'accent en la bretxa digital de gènere.” 
 
“S'inclou també una disposició final que modifica i adapta al context educatiu la 
recentment aprovada Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals.” 
 
 
Art 14. Ordenació i principis pedagògics.  
5. “Les administracions educatives han de fomentar el desenvolupament de 
tots els llenguatges i formes de percepció específics d'aquestes edats per a 
desenvolupar el conjunt de les seves potencialitats, respectant l'específica 
cultura de la infància que defineixen la Convenció sobre els drets de l'Infant i 
les Observacions Generals del seu Comitè. Amb aquesta finalitat, i sense que 
siga exigible per afrontar l'educació primària, podran afavorir una primera 
aproximació a la lectura i a l'escriptura, així com experiències d'iniciació 
primerenca en habilitats numèriques bàsiques, en les tecnologies de la 
informació i la comunicació i en la expressió visual i musical i en qualssevol 
altres que les administracions educatives autonòmiques determinin.” 
 
 
Art 17. Objectius de l’educació primària. (Cap modificació en la LOMLOE en 
l’àmbit de les TIC) 
i) “Iniciar-se en la utilització, per a l'aprenentatge, de les tecnologies de la 
informació i la comunicació desenvolupant un esperit crític davant els 
missatges que reben i elaboren.” 
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Art 19 Principis pedagògics. 
2. “Sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les àrees de 
l'etapa, la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació 
audiovisual, la competència digital, el foment de la creativitat, de l'esperit 
científic i de l'emprenedoria es treballaran en totes les àrees...”  
 
 
Art 23. Objectius. (ESO)  (Cap modificació en la LOMLOE en l’àmbit de les TIC) 
e) “Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació 
per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació 
bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la 
comunicació.” 
 
 
Art 24. Organització dels cursos primer a tercer d'educació secundària 
obligatòria. 
1. “Les matèries dels cursos primer a tercer de l'etapa, que es poden agrupar 
en àmbits, seran les següents: a) Biologia i Geologia. b) Educació Física. c) 
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual. d) Física i Química. e) Geografia i 
Història. f) Llengua Castellana i Literatura i, si n'hi ha, Llengua Cooficial i 
Literatura. g) Llengua Estrangera. h) Matemàtiques. i) Música. j) Tecnologia i 
Digitalització.” 
 
3. “Així mateix, en el conjunt dels tres cursos, els alumnes i les alumnes 
cursaran alguna matèria optativa, que també podrà configurar-se com un treball 
monogràfic o un projecte interdisciplinari o de col·laboració amb un servei a la 
comunitat. Les administracions educatives han de regular aquesta oferta, que 
haurà d'incloure, al menys, Cultura Clàssica, una segona llengua estrangera i 
una matèria per al desenvolupament de la competència digital. En el cas de la 
segona llengua estrangera, es garantirà la seva oferta en tots els cursos.” 
 
5. “Sense perjudici del seu tractament específic, la comprensió lectora, 
l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, la competència digital, 
l'emprenedoria social i empresarial, el foment de l'esperit crític i científic, 
l'educació emocional i en valors i la creativitat es treballaran en totes les 
matèries. En tot cas es fomentaran de manera transversal l'educació per a la 
salut, inclosa la afectivo-sexual, la formació estètica, la igualtat de gènere i el 
respecte mutu i la cooperació entre iguals.” 
 
 
Art 25. Organització del quart curs de la educació secundària obligatòria. 
(Cap modificació en la LOMLOE en l’àmbit de les TIC) 
6. “Sense perjudici del seu tractament específic, la comprensió lectora, 
l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, la competència digital, 
l'emprenedoria social i empresarial, el foment de l'esperit crític i científic, 
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l'educació emocional i en valors, la igualtat de gènere i la creativitat es 
treballaran en totes les matèries...” 
 
 
 
Art 30. Cicles formatius de grau bàsic.  
3. “Els criteris pedagògics amb els quals es desenvoluparan els programes 
formatius d'aquests cicles s'adaptaran a les característiques específiques de 
l'alumnat, adoptant una organització del currículum des d'una perspectiva 
aplicada, i fomentaran el desenvolupament d'habilitats socials i emocionals, el 
treball en equip i la utilització de les tecnologies de la informació i la 
comunicació...” 
 
 
Art 33. Objectius  (Cap modificació en LOMLOE en l’àmbit de les TIC) 
g) “Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 
comunicació.” 
 
 
Art 40. Objectius. (Formació professional) 
k) “Preparar l'alumnat en matèria de digitalització en el seu sector productiu.” 
 
 
Art 42. Contingut i organització de l’oferta. 
3. “La formació professional promourà la integració de continguts científics, 
tecnològics i organitzatius i garantirà que l'alumnat adquireixi les competències 
relacionades amb la digitalització,...” 
 
 
Art 69. Ensenyaments postobligatoris. (Cap modificació en LOMLOE en l’àmbit 
de les TIC) 
3. “Igualment, correspon a les administracions educatives organitzar l'oferta 
pública d'educació a distància per tal de donar una resposta adequada a la 
formació permanent de les persones adultes. Aquesta oferta inclourà l'ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació.” 
 
 
 
Art 70 bis. Tecnologies digitals i formació d'adults.  
1. “Amb la finalitat d'aconseguir, en els ensenyaments d'adults, una millor 
adaptació a les necessitats personals de formació i als ritmes individuals 
d'aprenentatge amb garanties de qualitat, els poders públics han d'impulsar el 
desenvolupament de formes d'ensenyament que resulten de l'aplicació 
preferent de les tecnologies digitals a l'educació.” 
2. “En concordança amb l'anterior, es potenciarà el desenvolupament 
d'iniciatives formatives i l'elaboració de materials didàctics en suport electrònic. 
Es facilitaran l'extensió dels ensenyaments a distància i el seu accés a través 
de les tecnologies digitals.” 
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Es modifiquen els apartats 2 i 3 i s'afegeix un nou apartat 5 a l'article 102, 
que queda redactat en els següents termes: (...)  
3. “Les administracions educatives han de promoure la utilització de les 
tecnologies de la informació i la comunicació i la formació tant en digitalització 
com a llengües estrangeres de tot el professorat, independentment de la seva 
especialitat, establint programes específics de formació en aquests àmbits. 
Igualment, els correspon fomentar programes de recerca i innovació, impulsant 
el treball col·laboratiu i les xarxes professionals i de centres per al foment de la 
formació, l'autoavaluació i la millora de l'activitat docent.” 
 
 
Es modifica el paràgraf primer de l'apartat 1 de l'article 111 bis i s'afegeix 
un últim paràgraf a l'apartat esmentat; es modifiquen els apartats 2, 3, 5 i 
6 i s'afegeix un nou apartat 7, en els següents termes: (...)  
3. “El Ministeri d'Educació i Formació Professional impulsarà, amb la consulta 
prèvia a les comunitats autònomes, la compatibilitat dels formats que puguen 
ser suportats per les eines i entorns virtuals d'aprenentatge en l'àmbit dels 
continguts educatius digitals públics, amb l'objecte de facilitar el seu ús amb 
independència de la plataforma tecnològica en què s'alberguen.” 
 
5. “Les administracions educatives i els equips directius dels centres han de 
promoure l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'aula 
com a mitjà didàctic apropiat i valuós per a dur a terme les tasques 
d'ensenyament i aprenentatge. Les administracions educatives han d'establir 
les condicions que facen possible l'eliminació en l'àmbit escolar de les 
situacions de risc derivades de la inadequada utilització de les TIC, amb 
especial atenció a les situacions de violència a la xarxa. Es fomentarà la 
confiança i seguretat en l'ús de les tecnologies prestant especial atenció a la 
desaparició d'estereotips de gènere que dificulten l'adquisició de competències 
digitals en condicions d'igualtat.” 
 
6. “El Ministeri d'Educació i Formació Professional elaborarà i revisarà, amb la 
consulta prèvia a les comunitats autònomes, els marcs de referència de la 
competència digital que orienten la formació inicial i permanent de professorat i 
faciliten el desenvolupament d'una cultura digital en els centres i en les aules.” 
 
7. “Les administracions públiques han de vetllar per l'accés de tots els 
estudiants als recursos digitals necessaris, per garantir l'exercici de el dret a 
l'educació de tots els xiquets i xiquetes en igualtat de condicions.” 
 
(...) “En tot cas, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i els 
recursos didàctics que s'utilitzen, s'ajustaran a la normativa reguladora dels 
serveis i societat de la informació i dels drets de propietat intel·lectual, 
conscienciant en el respecte dels drets de tercers.” 
 
 
Art 112. Recursos materials i humans. (Cap modificació en LOMLOE en l’àmbit 
de les TIC) 



	  
	   	  

@jfullanamestre	   5	  

2. “En el context del que disposa l'apartat anterior, els centres disposaran de la 
infraestructura informàtica necessària per garantir la incorporació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació en els processos educatius. 
Correspon a les Administracions educatives proporcionar serveis educatius 
externs i facilitar la relació dels centres públics amb el seu entorn i la utilització 
per part de centre dels recursos pròxims, tant propis com d'altres 
Administracions públiques.” 
 
	  
Art 121.  Projecte educatiu 
... “El projecte educatiu de centre recollirà així mateix l'estratègia digital de 
centre, d'acord amb el que estableix l'article 111 bis.5.” 
	  
	  
Art 157. Recursos per a  la millora dels aprenentatges i suport al 
professorat.  (Cap modificació en la LOMLOE en l’àmbit de les TIC) 
f) “L'establiment de programes de reforç de l'aprenentatge de les tecnologies de 
la informació i la comunicació.” 
	  
	  
Disposició addicional dècima. Pla de Contingència per a situacions 
d’emergència. 
Aquest pla “contindrà les mesures que garantisquen la competència digital de 
l'alumnat i professorat, reduint en el possible les bretxes digitals d'accés i ús,...”  
	  
	  
Disposició final quarta. Modificació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals. 
	  
L'article 83.1 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals queda redactat de la següent 
manera:  
1. “El sistema educatiu ha de garantir la plena inserció de l'alumnat en la 
societat digital i l'aprenentatge d'un consum responsable i un ús crític i segur 
dels mitjans digitals i respectuós amb la dignitat humana, la justícia social i la 
sostenibilitat mediambiental, els valors constitucionals, els drets fonamentals i, 
particularment amb el respecte i la garantia de la intimitat personal i familiar i la 
protecció de dades personals. Les actuacions realitzades en aquest àmbit 
tindran caràcter inclusiu, en particular pel que fa a l'alumnat amb necessitats 
educatives especials.  
Les Administracions educatives han d'incloure en el desenvolupament del 
currículum la competència digital a la qual es refereix l'apartat anterior, així com 
els elements relacionats amb les situacions de risc derivades de la inadequada 
utilització de les TIC, amb especial atenció a les situacions de violència a la 
xarxa.” 


