Durant els darrers anys des de l’Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca
ACEFIR hem participat en el desenvolupament d'aquest projecte, finançat en el marc del
programa Erasmus+ de la Comissió Europea, que té com a objectiu general "proporcionar als
formadors d'adults una formació d’alta qualitat sobre tècniques d'ensenyament digital
efectives, augmentar l’ús d’eines d'aprenentatge digital en el seu treball diari i impulsar
millores en la qualitat i els resultats dels seus programes d’educació."
Per fer-ho possible, al llarg del projecte hem elaborat diferents guies, materials de formació i
una proposta de curs en línia que cada docent i/o institució pot adaptar a les seves necessitats.
Al llarg de la jornada, adreçada a formadors d'educació d'adults de qualsevol modalitat
(formal, no formal i informal) presentarem aquests materials i analitzarem les seves possibles
aplicacions.

La jornada, que es podrà seguir en català i en anglès, es desenvoluparà seguint el programa
següent:
9:30 h. Presentació de l'acte: Rosa Maria Falgàs, presidenta d'ACEFIR
9:35 h. Ponència: “La Competència Digital Docent a la formació de persones adultes”.
Dr. Marc Romero, professor de l'Àrea de Competència Digital dels estudis de Psicologia i
Ciències de l'Educació de la UOC de la Universitat Oberta de Catalunya
10:15 h. Presentació del projecte DISCOVER DIGITAL: Joan Padrós, Col·laborador d'ACEFIR
10:45 h. Sessions de treball per grups
11:15 h. Posada en comú de les aportacions dels grups de treball
12:15 h. Tancament de la sessió
Atès que les places són limitades cal inscripció.

Last recent years, the Catalan Association for Education, Training and Research ACEFIR has
participated in the development of this project, funded under the Erasmus+ program of the
European Commission, wich has as its overall goal "to provide community-based adult
educators with high quality training on effective digital teaching techniques so that they may
increase their use of digital learning tools in their everyday work and drive improvements in
the quality and outcomes of their education programmes".
To make this possible, we have developed different guides, training materials and an online
course proposal that each teacher and / or institution can adapt to their needs.
Throughout the event, aimed at adult education trainers of any kind (formal, non-formal and
informal) we will present these materials and analyze their possible applications.

The event will be held in Catalan and English and will follow this programme:
9:30 a.m. Welcome speech by Rosa Maria Falgàs, President of ACEFIR
9:35 a.m. Lecture: “Digital Competence for Adult trainers”. Member of the team of the
Digital Competence Area of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
10:15 a.m. DISCOVER project presentation by Joan Padrós, ACEFIR collaborator
10:45 a.m. Group work sessions.
11:15 a.m. Sharing contributions of the working groups.
12:15 p.m. Closing remarks
Places are limited so please register.

