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Donem les gràcies a tota la comunitat educativa per haver fet
possible aquest trimestre 

 

Vídeo d'agraïment als professionals de l'educació, a l'alumnat i a les famílies per haver fet de 
les escoles un espai segur. 

Llegiu-ne més 

El curs es reprendrà el dilluns 11 de gener, i no el dia 8, com a
mesura preventiva 

 

El conseller d'Educació i la consellera de Salut fan un balanç positiu del funcionament 
del primer trimestre escolar. 
Bargalló ha destacat l'esforç de tots els professionals i també l'adaptació de les famílies 
i de l'alumnat. 
Durant el mes de gener es farà un cribratge mitjançat automostra a tots els 
professionals de l'àmbit educatiu. 

Llegiu-ne més 

Actualitat 

La preinscripció escolar del 
proper curs serà telemàtica 

Tindrà lloc del 15 al 24 de març per 
al 2n cicle d'infantil i primària; del 17 
al 24 de març a l'ESO, i en el cas del 
batxillerat i l'FP, les dates previstes 
seran al maig. 

Llegiu-ne més 

Educació en xifres 

Noves dades de l'Estadística de 
l'ensenyament del curs 2019-
2020 

Informació sobre llengües i religió al 
segon cicle d'educació infantil, 
educació primària, ESO i batxillerat. 

Llegiu-ne més 

Quin model de funció directiva 
tenen els centres de secundària 
a Catalunya?

Consulteu les diferents respostes al 
Tast de dades del mes de 
desembre. 

 

Llegiu-ne més 

Recursos 

Nadal en temps de covid-19 

Recomanacions per donar suport 
emocional a les persones que ho 
necessitin per poder viure aquestes 
festes de la millor manera possible. 

Llegiu-ne més 

Alta Baixa 

Avís legal: D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i 
de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 
37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica. 
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