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RESOLUCIÓ DE CREACIÓ D’UN PROGRAMA TEMPORAL DE MENTORS DIGITALS 

FINANÇATS PEL “MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL” I LA 

“UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU” EN L’ÀMBIT DEL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ PER DONAR SUPORT AL PLA D’EDUCACIÓ DIGITAL DE CATALUNYA 

2020-2023 DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 

 

Antecedents 

 

1. El Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023, presentat pel Departament 

d'Educació en el marc de la XII legislatura, té com a objectiu contribuir al 

desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes 

necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions 

i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. Amb aquest Pla es vol 

situar Catalunya com un país capdavanter en l'ús educatiu de la tecnologia per a 

l'èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital 

de l'alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació 

educativa. 

2. El curs de 20-21 es va pilotar la iniciativa de mentors digitals, en format 

col·laboradors per tal d’acompanyar als centres educatius en la transformació 

educativa en l’àmbit digital. L’experiència va ser satisfactòria, en tant que era 

necessari més suport d’experts als centres en aquest sentit, no obstant el format de 

col·laboració ens exigia acompanyar als centres fora del temps lectiu. 

3. El primer trimestres del curs escolar 21-22 es porta a terme un pilot seguint el model 

de treball que faran els mentors digitals a partir del 1 de gener, per tal d’avaluar la 

proposta, distribució temporal, organització, funcionament i comunicació per tal de 

partir d’un bon model des de l’inici d'implementació dels mentors digitals a partir del 

1 de gener de 2021 

4. La comunicació al Departament d’educació del “Acuerdo de 21 de julio de 2021, de 

la conferencia sectorial, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial 

y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas 

destinados al programa para la mejora de la competencia digital educativa 

#CompDigEdu, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 19 

“Plan nacional de capacidades digitales” del mecanismo de recuperación y 

resiliencia (MRR), por importe de 11.947.200,00 euros.” de la Conferencia de 

Educación del MInisteri d’Educació. 

5. En data 28 de 09 de 2021, la Directora general de professorat i el DIrector de 

d’Innovació, Digitalització i recerca educativa, ha subscrit la una proposta de 

programa temporal de mentors digitals en el marc del Pla d’educació digital de 

Catalunya finançat amb el programa MRR- Next Generation.  

6. Vist l’informe de la direcció general de la Funció Pública i de la direcció general de 

Pressupostos. 

7. ACORD GOV/159/2021, de 12 d'octubre, pel qual es modifica l'Acord del Govern de 

2 de desembre de 2008, en relació amb l'actualització del nombre de docents amb 
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complement d'assessor tècnic, destinats a determinats llocs de plantilla docents, 

amb tasques de coordinació i gestió, en el Departament d'Educació.. 

 

Fonaments Jurídics  

 

Article 29.2 del DECRET LLEI 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents 

per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 

sector públic. 

 

Resolc:  

 

● Primer. Crear un programa temporal de mentors digitals finançats pel “Ministerio de 

Educación y Formación Profesional” i la “Unión Europea – NextGeneration-

NextGeneraionEU” en l’àmbit del Departament d’Educació  per donar suport al Pla 

d’Educació Digital de Catalunya 2020-2023 del Departament d’Educació.   

● Segon. El Programa té una vigència de 2 anys a partir de la signatura de la present 
resolució. El mentor digital un cop superat el procés de selecció, ocuparà el lloc de 
treball des del 1 de gener de 2022 fins 31 d’agost de 2023. 

● Tercer. Les necessitats de personal d’aquest Programa seran objecte de cobertura 

mitjançant els sistemes de provisió previstos en la normativa vigent i de les 

previsions contingudes a l’Acord de Govern vigent sobre nomenaments de personal 

temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 

públic. 

● Quart. La despesa per finançar aquest Programa temporal anirà a càrrec dels 
recursos econòmics del “Acuerdo de 21 de julio de 2021, de la conferencia sectorial, 
por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto 
de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al programa 
para la mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio 
presupuestario 2021, en el marco del componente 19 “Plan nacional de capacidades 
digitales” del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR), por importe de 
11.947.200,00 euros.” de la Conferencia de Educación del MInisteri d’Educació. 

● Cinquè. Avaluar el procés i l’impacte, fent el seguiment per la correcta implementació 

i la transferència d’aprenentatges a altres programes, projectes i plans del 

Departament d’educació.  Fer el seguiment, justificació i comunicació per garantir 

l’aprofitament dels recursos finançats pel “Ministerio de educación y formación 

profesional” i la “unión Europea-Next GenerationEU. 

 

 

Sra.   Patrícia Gomà i Pons 

Secretària general d'Educació 
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