
Educació i Salut confirmen que el curs 
acabara amb el personal deis 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 pandemia en 

l'ambit 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 
tecnics de formació professional. 

� 

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

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

Llegíu-ne més 

Com s'han d'organitzar les 
jornades de portes obertes 
presencia Is? 

Consulteu les mesures que els 
centres han d'adoptar perque es 
desenvolupin en condicíons de 
seguretat sanitaria. 

Neix )'Agencia Pública de 

Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya 

El nou organisme, creat pel Govern, 
permetra avan\ar cap a la íntegració 
estrategica de l'FP. 

Llegíu-ne més 

Atenció a alumnes que no 
s'incorporen al centre 
educatiu per la covid-19 

Els críterís establerts tenen en
compte que els infants no són un 
vector ímportant en la transmíssíó 
del virus. 

Dia de la Internet Segura 

El 9 de febrer se celebra aquesta 
cita d'ambit mundial que promou 
un ús responsable. respectuós, crític 
í creatiu de les noves tecnologíes. 
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Llegiu-ne més 

L'lnstitut Angeleta Ferrer 
sera el primer centre creat 
per impulsar les vocacions 
científiques de Catalunya 

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

Llegiu-ne més 

Recursos 

El Repositori digital arriba al 
miler de documents 

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

Llegiu-ne més 

Gestió de centres 

Prova de sise de primaria 

Consulteu-ne les actuacions deis 
centres i el calendari per impulsar la 
mi llora global del sistema educatiu 
catala. 

Llegiu-ne més 

Convocatories 

j. 
eTwinning 

-Erasmus+ 

Programa Erasmus+ 

El termini de presentació de 
soHícituds finalítza el 2 de mar\ de 
2021. 

Altres informacions 

Llegiu-ne més 

• Breda tindra un institut escota el proper curs 

Aquesta proposta pretén solidificar !'oferta de secundaria a la localitat 

• El Perelló tindra un institut escota el proper curs 

El tercer ínstitut escota del Baix Ebre sera fruit de la fusió de dos centres 

ooeAlta Baixa 
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