
CULTURA DIGITAL   

                                                              

1.  ALUMNAT:  

L’alumnat pot consultar tota la informació sobre el centre a la nostra web: 

https://www.tarragona.cat/educacio/estudiar-a-tgn/ensenyament-dadults 

- Informació sobre el centre 
- Oferta formativa 
- Procés de preinscripció i matriculació 
- Documents del centre 

En relació al programa informàtic del centre ENGINY DIGITAL és el primer curs 
que l’utilitzem i encara ens queden algunes coses pendents. 

La idea és que en un futur els alumnes es puguin matricular online ( de moment 
no és possible ) ja que quan es matriculen es generen claus d’accés a través del 
correu electrònic.  

Properament volem posar en funcionament un espai de moodle que el mateix 
programa contempla però encara està en elaboració. 

Fins el moment els professors han utilitzat google Drive per comunicar-se amb els 
alumnes i compartir documents. 

Durant el curs 2021-2022 hem actualitzat la pàgina web i hem engegat una 
campanya de publicitat per la preinscripció i la matrícula del curs 2022-2023. 

 
 



2.   PROFESSORAT 
 
El professorat del nostre Centre també pot consultar la informació del 
centre  a través de la nostra web: 
https://www.tarragona.cat/educacio/estudiar-a-tgn/ensenyament-dadults 

- Informació sobre el centre 
- Oferta formativa 
- Procés de preinscripció i matriculació 
- Documents del centre 

Disposem de correus corporatius de l’Ajuntament de Tarragona que ens 
permeten accedirà a la Intranet de l’Ajuntament de Tarragona. Poden 
accedir al portal de l’empleat o consultar tota la informació sobre 
l’organització del mateix. 

Des del Portal de l’empleat poden consultar els documents personals, 
gestionar les absències o fer efectiu qualsevol tràmit que sigui necessari. 

Cmfa@tarragona.cat 

Els professors poden accedir com a usuaris al programa d’Enginy Digital 
per poder consultar la informació sobre els seus grups i elaborar llistats. 

Estem treballant en la posada en marxa del Moodle que ens permetrà 
crear un espai adient on desplegar tota la nostra oferta formativa. 

Com que el curs 2022-2023 serà el segon curs que utilitzem el programa 
informàtic Enginy digital encara ens queden aspectes per organitzar i 
desplegar: 

- Emissió de Certificats dels diferents cursos 
- Elaboració d’Estadístiques  
- Seguiment de les programacions didàctiques 
- Enquestes per l’alumnat i pel professorat 

 

 

 
 


