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Educació engega el Pla les escoles lliures de violències, per 
erradicar tot tipus de violències als centres educatius 

Segons el conseller Josep Bargalló, el Pla és l'eina més potent de què mai s'ha dotat el 
Departament d'Educació per combatre aquesta xacra. 

Llegiu-ne més 

Actualitat 

Pacte contra la segregació 
escolar 

El document referma la voluntat de 
les institucions catalanes de vetllar 
per una escola inclusiva i 
integradora. 

Llegiu-ne més 

El Govern aprova destinar 52 
milions d'euros del fons 
extraordinari per a l'aplicació 
del Pla d'educació digital 

L'objectiu és avançar cap a la 
digitalització de les aules amb 
criteris d'equitat per a tot l'alumnat. 

Llegiu-ne més 

Educació en xifres 

Dades obertes sobre l’oferta 
educativa dels estudis 
obligatoris per al curs 2021-
2022 

El Departament posa a disposició de 
la ciutadania una informació que 
mancava en tot el procés de 
preinscripció, assignació de places i 
matriculació. 

Llegiu-ne més 

Avantatges d'omplir bé les 
dades personals 

Els grans beneficiats del correcte 
emplenament de les dades són les 
famílies i els centres, que ja no han 
d'aportar ni sol·licitar dades que ja 
han estat comunicades a 
l'Administració un cop. 

Llegiu-ne més 

Recursos 

Estratègia Digital de Centre 

Nova publicació del Departament 
que defineix i concreta les línies 
d'actuació d'un centre que fan 
possible que docents, alumnat i 
centre assoleixin la competència 
digital. 

Llegiu-ne més 

Altres informacions 

Proves d'accés a formació professional, arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius 
Inscripció: fins al 25 de març 

Proves d’accés als ensenyaments professionals de música i dansa  
Inscripció: fins al 24 de març 

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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