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Preinscrpciói 
online 

r 

Preinscripció
presencial

amb cita prèvia 

Preinscripció escolar del curs 2020-2021 

Es pot fer íntegrament de forma telemàtica. El termini per a l'educació 

infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria és del 13 al 22 

de maig. Les famílies que no puguin fer la preinscripció en línia podran 

fer-la presencialment amb cita prèvia. 

Lleg u-ne més i

Actualitat 

Nou projecte d'informació i 

orientació virtual per a 

l'alumnat 

La n ciat va "A teu costat en la tr ai i i l i
educat va", del Departament i
d'Educac ó, es posarà en marxa a i
partir del 18 de maig. 

Llegiu-ne més 

Publicades les instruccions 

per a l'acció educativa i 

l'avaluació dels alumnes 

Consulta els criteris establerts pel 
Departament per avaluar els 
aprenentatges assolits a les 
diferents etapes educatives. 

Llegiu-ne més 

Experiència educativa 

-

El testimoni d'alumnes d'FP 

confinats a l'estranger

Tres estudiants d'FP expl quen com i
han pogut mantenir les pràct ques a i
l'estranger gràcies al teletreball. 

Llegiu-ne més 

Recursos 

----
----

-- ___, 
aiÏliii 

--

-
--·-

llldeoMAT

--

----
·-

Consells per a un ús 

responsable d'Internet 

Or entacions als centres sobre i
ciberseguretat en el marc del Pla
d'Educac ó D g tal de Catalunya i i i
2020-2025. 

Llegiu-ne més 

Oferim recursos digitals per a 

aquest tercer trimestre 

Propostes educat ves dels centres i
destinades a totes les etapes per al 
període de confinament. 

Llegiu-ne més 
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Nova oferta formativa en 

línia per al professorat 

Inscr pcions i inic de les activ tats i i i
certificables per als mesos de ma g i i
juny. 

Llegiu-ne més 

Prevenim l'assetjament 

escolar a través dels contes 

Mòduls formatius basats en 
històries elaborades pel programa 
de TV3 Unamà de contes. 

Llegiu-ne més 

Gestió de centres 

Mesures preventives per a la 

preinscripció presencial 

Qüestions prèvies a la 
reincorporació presencial i generals 
durant la preinscripcíó per als 
treballadors que hagi n  d'anar als 
centres públics. 

Com ha de ser l'avaluació de 

les aules d'acollida? 

Informació per al curs 2019-2020 
amb motiu de la situació provocada 
pel confinament per la cov d-19. i

Llegiu-ne més 
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Altres informacions 

• Borsa de treball del personal docent 

Propers nomenaments telemàtics 

• Actualització del Pla de contingència del Departament d'Educació 

Document amb les mesures addicionals concretes adoptades per al seu 
personal 

ooeAlta Baixa 
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Avís egª'- : D 'acord amb l ' art cle 17.1de a Ue 19/2014. la ©Generartatde Cata un al i l i l y

permet la reuti it:zac óde s cont n uts i de esdades sempre que se 'n citi afont ila datal i l i g l l
d actua tzació i que no esdesnatura itzi Ja nformació{article 8de la lle 37/2007) i l i l i i 
tambéque no es contradigu amb ui  na l icència especifica. 


