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Educació farà 8.258 contractacions de 

personal docent i no docent per al curs 

2020-2021 

La contractació serà de setembre de 2020 a agost de 2021 , a finals de i
juliol, es publicarà el procediment d'obertura de la borsa, que s'activarà 

a finals d'agost. 

Lleg u-ne més i

Actualitat 

El Govern farà front a 

l'emergència educativa amb 

una dotació extraordinària 

de 370 milions d'euros 

El vicepres dent del Govern i els i
consellers d'Educació i Salut van 
presentar els trets bàsics de 
l'obertura dels centres educat us ei l 
proper setembre. 

Llegiu-ne més 

Publicada una guia per 

elaborar el pla d'organització 

dels centres educatius 

El document dona resposta a 
preguntes freqüents i or entacions i
per aplicar el Pla d'actuació aprovat 
pel PROCICAT. 

Llegiu-ne més 

Disponible el calendari 

escolar per al curs 2020-2021 

Consulteu dates importants, 
activitats del professorat i dies 
festius. 

Llegiu-ne més 

El Departament presenta el 

pla d'actuació per als centres 

educatius 

El document inclou els criter s i
organitzatius i san tar s per al curs i i
2020-2021. 

Llegiu-ne més 

Gestió de centres

Nou espai de batxillerat 

Informació sobre exempc ons i i
convalidacions, matèries que es 
poden cursar a a l'IOC, tramitació i 
casuíst ca dels Plans indiv dualitzats i i
i de les modificacions de les 
qualificacions ... 

llegiu-ne mes 

Educació en xifres 

:.::=----- ====--- -----

Nova eina per quantificar els 

itineraris de l'alumnat de 

secundària 

Consulteu l'estadística dels it neraris i
dels estudiants entre l'ESO i els 
ensenyaments postobl gator s. i i

Llegiu-ne més 

Recursos 

.
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Formació extraordinària 

d'estiu en competència 

digital 

La nscripc ó a les càpsules i i
autoformat ves es pot fer del 13 de i
juliol al 30 d'agost a Odissea. 

Llegiu-ne més 

Prevenció, detecció i 

intervenció davant conductes 

d'odi i discriminació 

Consulteu el protocol elaborat per 
dotar els centres educatius d'una 
eina per fer front a aquests 
comportaments intolerables. 

Llegiu-ne més 
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L'Agenda 2030 a Educació 

El Departament coordina el quart 
objectiu de desenvolupament 
sostenible (educació de qual tat), i té i
compromisos v nculats a altres i
quatre objectius. 

Llegiu-ne més 

Altres informacions 

• Programes d'innovació educativa 

Llistes definitives: 14 de juliol 

• Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent 

Resolució provisional: 15 de juliol 

o o e Alta Baixa 

_ .

!i1ll1 Generalitat 
l!IJJl de Catalunya 

Avís legM: D' acord amb l'article 17.1 de a Ue 19/2014, la ©Gen eralitat de Cata un a l i l y

permet la reuti itzaciÓ de s cont n uts i de es dades n g sempre que se' c t a font i la data l l i ! i i l
d actua tzació i que no es desnatura tzi a nformació (article 8 de la lle 37/2007) i l i l i l i i 
també que no es contradigu amb una llicència específica. i 


