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RESUM DE LES LÍNIES D'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER FER FRONT 
A LES MANCANCES EDUCATIVES DETECTADES DURANT LA PANDÈMIA: 
 

ACHIEVING A EUROPEAN EDUCATION AREA BY 2025 
AND RESETTING EDUCATION AND TRAINING 
FOR THE DIGITAL AGE 

 
 

Evidències a fer front 
32% d’alumnat arreu d’Europa que no ha tingut accés a l’escola durant el confinament. 

La comissió no ha sabut oferir unes bases comunes per fer front a l’estat d’alarma. 

 

Prioritats 
> Proveir connectivitat i equipaments (Principalment àrees rurals i remotes). 

> Formar i acompanyar al professorat i als formadors en l’ús de les tecnologies digitals. 

 

En el marc general d’objectius educatius es proposen: 

- Afavorir coordinació i intercanvi entre els estats membres. 

- Afavorir l’adquisició de competències bàsiques i digitals per assegurar la inclusió i la 
igualtat de gènere. 

- Afavorir la connectivitat (xarxa) entre agents. 
- Tenir en compte també en els plans la comprensió i conscienciació sobre el canvi 
climàtic i la sostenibilitat. 

 

Al setembre la Comissió publica un ‘education package’ on es concreten les actuacions a 
empendre: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1743:  
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1743


La Comissió desplega dues iniciatives 

 

1. Establir una visió per a l’European Education Area (2025). 

S’ha de desplegar a partir de: 

   -Europe's Recovery Plan (NextGenerationEU)  

   -Erasmus+ Programme (1r torn acaba 29 octubre). Veure més avall. 

   -Establir un marc de col·laboració entre estats per analitzar I fer seguiment.  

 

2. Adoptar un nou Pla d’Acció en Educació Digital (2021-2027).  
Web - Síntesi del pla - Versió complerta 

Té dos grans objectius: 

Objectiu estratègia 1:  Desenvolupar l’ecosistema de l’educació digital. 

1 · Emprendre un diàleg estratègica amb els Estats per preparar propostes. 

2 · Preparar recomanacions per l’educació en línia per primària i secundària. 

3 · Estudiar la viabilitat d’una plataforma compartida de recursos amb les plataformes 
educatives ja existents. 

4 · Assegurar connectivitat de les escoles amb el Connectivity4Schools sota el paraigües 
del Connecting Europe Facility Programme. 

5 · Erasmus+ 

6 · Orientacions per entendre les tecnologies emergent (ús de dades, ètica de la 
intel·ligència artificial…). També es farà un programa de formació, no queda clar si per 
educació superior. 

 

Objectiu estratègia 2:  Enriquir les competències digitals. 

7 · Guia per docents i tècnics per fomentar competència digital. A través del Media Action 
Plan encara no publicat. 
 

La Comissió crearà un European Digital Education Hub per  

    - Crear sinergies entre àmbits polítics, rellevants per a l’educació digital.  

    - crear una xarxa de servei nacional d’assessorament. 

    - enfortir el diàleg entre agents públics i privats.  

2 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-response-extraordinary-erasmus-calls-support-digital-education-readiness-and_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


Accions dels dos objectius: 

 

Accions del 2n objectiu: 

 

Ambdues iniciatives es discutiran en línia - 10 desembre a l’European Education Summit. 
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ERASMUS+ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-response-extraordinar
y-erasmus-calls-support-digital-education-readiness-and_en 

 

Tripliquen la dotació d’Erasmus+ per fer front a l’escletxa digital i a les desigualtats en 
l’accés a l’educació. 

 

Fins al 29 d’octubre. Té dues línies: 

> The call for digital education readiness will support projects in school education, 
vocational education and training, and higher education. This call will aim to enhance 
online, distance and blended learning - including supporting teachers and trainers, as 
well as safeguarding the inclusive nature of digital learning opportunities. 

> The call for ‘partnerships for creativity’ will support projects in the fields of youth, 
school education and adult education. The call aims to develop skills and competences 
that encourage creativity and boost quality, innovation and recognition of youth work. 
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