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Arriba el nou Portal de centres
El proper dimarts, 17 de març, es posa en marxa el nou espai, que
suposa la integració en un sol entorn de la intranet del Departament
d'Educació, del Portal de centres del Departament i del Portal de
centres d'altres titularitats.
Lleg iu-ne més

Actualitat
Setmana del Govern Obert:
totes les dades d'Educació
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Amb motiu de l'efemèride. detallem
les últimes accions de transparència
que ha dut a terme el Departament.
Llegiu-ne més

Els centres educatius
catalans podran rebre
andorrans en pràctiques
El Govern ha aprovat un acord entre
Educació i la Universitat d'Andorra.
Llegiu-ne més

Segon centre concertat que
passa a ser públic
L'Escola Ateneu Igualadí passa a la
xarxa pública del Departament, en
aplicació del decret de canvis de
titularitat.
Llegiu-ne més

Com afecta el Brexit en els
àmbits d'actuació del
Departament?
Durant el període de transició, fins
al 31 de desembre, no hi haurà
canvis.
Llegiu-ne més

Les xarxes socials, eina clau
d'Educació
Comuniquem per transmetre la
qualitat del nostre sistema educatiu.
Llegiu-ne més

Propostes educatives per
fomentar la cultura digital
Al portal Edu365 trobareu píndoles
de vídeo perquè alumnes i famílies
puguin jugar, compartir i aprendre.
Llegiu-ne més
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Programar per competències
a l'ESO
Una eina per a l a reflexió
pedagògica i la presa de decisions
dels equips docents.
Llegiu-ne més

Educació en xifres
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Quines són les dades finals
de preinscripció del curs
2019-2020?
En total, hi ha 134.680 places
assignades en els ensenyaments
obligatoris en centres públ ics.
Llegiu-ne més

Quants punts resta la
repetició de curs a PISA 2018?
Les claus de la resposta. al darrer
Tast de dades del Consell Superior
d'Avaluació del Sistema Educatiu.
Llegiu-ne més
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Gestió de centres
Preinscripció 2020-2021
Calendaris, tasques i manual de la
GEDAC per als centres educatius.
Llegiu-ne més
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Avís legª'-: O'acotd amb l'article 17.1de la Uei 19/2014. l a ·X.Generartatde Catalunya
permet la reutilrt:zació dels continguts i de les dades sempre que s e n
' citi la font i lad ata
d a ctua l tz.ac
i
ió i que no esdesnatura l itzi la informació(article 8 de l a llei 37/2007)i
també que no es contrad g
· ui amb una llicència especifica.

