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R/N: 20887/ED00249 
 

23-20V-1811A

Memòria descriptiva inicial del projecte. Línia 1 

Línia 1. Formació en CDD 

Raó social NIF/NIE 

Dades del projecte 

Nom del projecte 

Nivell de competència digital del Marc de referència de la competència digital docent (MRCDD) (Cal marcar 
el/s nivell/s corresponents segons la sublínia a què s’opta en aquest projecte.) 

☐ Sublínia 1.1. Primera etapa ☐ A1 ☐ A2
☐ Sublínia 1.2. Segona etapa ☐ B1 ☐ B2
☐ Sublínia 1.3. Tercera etapa ☐ C1 ☐ C2

1. Descripció del projecte

1.1. Escriviu una breu introducció general del projecte fent èmfasi especial en els aspectes relacionats amb la 
competència digital docent (CDD). (màxim 1.200 caràcters) 

1.2 Fonamentació. Justifiqueu la viabilitat del projecte a partir de precedents, evidències i/o dades. (màxim 
 1.200 caràcters)
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1.3. Objectius. Indiqueu els objectius generals i específics que es preveuen assolir amb el projecte. (màxim 
       400 caràcters) 

1.4. Logística, planificació i cronograma. Escriviu un resum sobre la programació de les activitats del projecte i 
       la seva temporització. (màxim 1.200 caràcters) 

2. Continguts de la proposta
2.1.  Expliqueu la relació entre els continguts del projecte i els eixos temàtics estratègics i, argumenteu la seva 
        adequació al MRCDD. (màxim 2.500 caràcters) 
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2.2. Indiqueu l’ús i la disponibilitat de maquinari i materials digitals necessaris per al projecte. (màxim 500 
       caràcters) 

2.3. Descriviu el grau d’innovació de la metodologia proposada. (màxim 750 caràcters) 
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2.4. Justifiqueu la capacitat organitzativa de l’entitat fent referència als recursos dels quals disposeu per 
       desplegar la proposta amb garanties d’èxit. (màxim 1.000 caràcters) 

3. Abast de la proposta
Descriviu com el projecte impulsa xarxes docents d’intercanvi d’experiències d’aula on l’ús de la tecnologia 
digital estigui integrada. (màxim 1.000 caràcters)

4. Transferència a l’aula

4.1. Expliqueu els elements del projecte relacionats amb la creació de materials transferibles a l’aula, 
justificant la seva adequació al nivell de CDD del curs. (màxim 750 caràcters) 
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4.2. Expliqueu les metodologies, continguts i currículum proposats, adequats al nivell de CDD del curs, que, 
       partint de situacions d’aprenentatge i reptes, impliquin treballar competències específiques de les àrees o 
       matèries. (màxim 1.200 caràcters) 

5. Avaluació d’impacte i difusió dels resultats
5.1. Indiqueu els resultats esperats del projecte, proposant indicadors d’impacte i de procés que siguin 

coherents i mesurables d’acord amb els objectius del projecte. (màxim 500 caràcters) 

5.2. Expliqueu la proposta de difusió dels resultats obtinguts i els aspectes del projecte que tenen elements de 
       transferibilitat. (màxim 750 caràcters) 
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6. Experiència en iniciatives similars
6.1. Feu un breu resum de la vostra participació en projectes similars, enumerant-los i explicant el tipus de 
       participació, indicant el nombre de projectes o iniciatives, els beneficiaris, l’eficiència i l’impacte generat. 
       (màxim 750 caràcters) 

6.2. Feu un resum breu del vostre lideratge o coordinació en altres projectes similars, enumerant-los i explicant 
       el tipus de lideratge o coordinació. (màxim 750 caràcters) 
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