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Educació i Salut confirmen que el curs acabarà amb el 
personal dels centres educatius vacunat 

Així ho han explicat el conseller d'Educació i la consellera de Salut en la roda de premsa 
conjunta per avaluar l'evolució de la pandèmia en l'àmbit educatiu. 

Llegiu-ne més 

Actualitat 

Educació convoca noves 
oposicions per a 3.490 places 

Les places convocades corresponen 
al cos de mestres i a les especialitats 
de formació professional del cos de 
professors d'ensenyament 
secundari i del cos de professors 
tècnics de formació professional. 

Llegiu-ne més 

"Molts dels projectes 
d'innovació educativa de 
Catalunya han nascut a les 
escoles rurals" 

El conseller d'Educació, Josep 
Bargalló, elogia la tasca de les 
escoles rurals durant una visita a 
centres educatius d'Osona. 

Llegiu-ne més 

Neix l'Agència Pública de 
Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya 

El nou organisme, creat pel Govern, 
permetrà avançar cap a la integració 
estratègica de l'FP. 

Llegiu-ne més 

L'Institut Angeleta Ferrer serà el 
primer centre creat per 
impulsar les vocacions 
científiques de Catalunya 

Josep Bargalló va visitar el centre, 
que començarà la seva activitat el 
curs vinent amb ensenyaments 
d'ESO i batxillerat. 

Llegiu-ne més 

Comença el programa Esport 
Blanc Escolar 2020-2021  

L'activitat arriba a la vuitena edició 
consecutiva amb la participació de 
prop de 1.700 alumnes de 44 
escoles públiques i concertades de 
les comarques pirinenques. 

Llegiu-ne més 

Recursos 

Prevenció i detecció de 
l'assetjament 

Informació i recursos per saber què 
és, com detectar si el vostre fill o 
filla el pateix i com podeu 
col·laborar per fer-hi front. 

Llegiu-ne més 

El Repositori digital arriba al 
miler de documents 

Aquesta eina dinàmica continua 
creixent per poder recollir, 
preservar, difondre i garantir l'accés 
obert a les publicacions del 
Departament. 

Llegiu-ne més 

Educació sexual i afectiva 

Eines per ajudar els vostres fills i 
filles a adquirir comportaments i 
actituds saludables en les relacions 
afectives i sexuals. 

Llegiu-ne més 

Altres informacions 

Prova d'avaluació de quart d'ESO
La faran els dies 17 i 18 de febrer tots els alumnes de quart d'ESO de Catalunya 

Breda tindrà un institut escola el proper curs  
Aquesta proposta pretén solidificar l'oferta de secundària a la localitat 

El Perelló tindrà un institut escola el proper curs  
El tercer institut escola del Baix Ebre serà fruit de la fusió de dos centres 

Alta Baixa 
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