
 

 

 

 

 

 

 

 

L'informem que la Comissió Europea ha iniciat una consulta oberta a nivell de la UE 

per a garantir que el seu pròxim Pla d'Acció d'Educació Digital reflecteixi 

l'experiència educativa i formativa adquirida a la UE durant la crisi del coronavirus. La 

pandèmia ha provocat el tancament generalitzat d'escoles i universitats, que han 

adoptat mètodes d'ensenyament a distància i en línia amb l'ús de tecnologies digitals 

a gran escala i a un nivell sense precedents. La consulta ajudarà a treure conclusions 

de l'experiència adquirida i servirà de base per a les propostes del Pla d'acció, la qual 

cosa serà de vital importància durant el període de recuperació de la COVID-19. 

La finalitat de la consulta és recaptar els punts de vista de tots els ciutadans, 

institucions i organitzacions dels sectors públic i privat disposats a compartir la seva 

opinió i experiència en relació amb aquesta crisi sense precedents, així com la seva 

visió de l'educació digital a Europa. 

La consulta estarà disponible en totes les llengües oficials de la UE i finalitzarà el 4 de 

setembre. El procés es complementarà amb una sèrie d'activitats divulgatives en línia 

durant l'estiu per a recaptar més punts de vista sobre l'educació digital i l'experiència 

adquirida durant la crisi de la COVID-19. 

 

CONTEXT 

La transformació digital és una de les prioritats de la Comissió Europea, tal com 

s'exposa en la seva estratègia emblemàtica Una Europa adaptada a l'era digital. 

L'educació i la formació d'alta qualitat i inclusives són fonamentals per a aconseguir 

aquesta ambició i garantir que tots els europeus estiguin preparats per a viure i 

treballar en l'era digital. Per a fer realitat aquesta visió, la Comissió Europea 

presentarà al setembre de 2020 un nou Pla d'Acció d'Educació Digital. Aquest serà un 

instrument clau en el procés de recuperació de la COVID-19 que tindrà en compte les 

lliçons apreses de la crisi i reflectirà la visió a llarg termini per a l'educació digital 

europea. 

Enllaç per a revisar la informació completa i l'enquesta generada en pdf perquè tingui 

tot el contingut sobre els temes que li consultaran si decideix compartir la seva 

experiencia. 
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