
--

Comença la preinscripció als ensenyaments 

postobligatoris 

L'11 de maig es dona el tret de sortida per accedir a batxillerat, cicles 

de grau mitjà i superior de formació professional i arts plàstiques i 

disseny, i altres ensenyaments. 

Lleg u-ne mési 

Actualitat 

,[J• 
r Els ensenyaments de règim 

especial recuperen la 

presencialitat a les aules 

D'acord amb les noves d rectrius del i
Procicat. es continuaran 
flexibilitzant les mesures per a la 
contenció de la propagació de la 
covid-19. 

Educació completa el 

repartiment d'ordinadors de 

la primera fase del Pla 

d'educació digital 

Aquest projecte estratègic té per 
objectiu l'acceleració de la 
transformació d gital dels centresi
educatius de Catalunya i l'abordatge 
de la bretxa d g tal.i i 

Llegiu-ne més 

L'Institut Maria Espinalt de 

Barcelona consolida el seu 

projecte educatiu al nou 

edifici del Poblenou 

El conseller d'Educació.Josep 
Bargalló, destaca que el nou centre 
disposa "d'unes infraestructures 
educatives d'alta qualitat". 

La 2a Mostra d'lmpulsFP 

reuneix el talent de l'FP de 

dins i fora de Catalunya 

L'objectiu és compart r bones i
pràct ques i projectes nnnovadors ii i 
emprenedors amb alumnes i 
docents de diferents centres. 

Llegiu-ne més 

Es reprèn el Programa de 

salut bucodental a les escoles 

Properament es posaran en marxa 
les revisions odontològiques a les 
escoles, amb totes les mesures de 
seguretat requerides per la 
pandèmia. 

Educació en xifres 

Actualitzats els indicadors de 

personal de l'administració 

educativa 

L'objectiu és facilitar el recompte del 
personal docent dels centres 
educatius públics i del personal 
d'administració i serveis. 

Gestió de centres 

Avaluació final de segon de 

batxillerat, pas previ a les 

PAU 

El seguiment i el compliment dels 
calendar s i dels protocols establertsi 
per part dels centres comporta un 
benefic per a l'alumnat.i 

Nous vídeos de suport per a 

la gestió d'usuaris i 

aplicacions de centres 

Apreneu a gestionar autor tzacions ii 
vigències de les funcions del 
personal de forma massiva, 
conegueu el menú principal i més. 

Llegiu-ne més 

Registre de dades 

acadèmiques 

Terminis i altres nformacions peri 
passar les notes a les PAU i 
recuperar-les per a la preinscripció 
als ensenyaments postobligatoris. 

Recursos 

Guia per a l'elaboració del 

Projecte de convivència 

Educació posa a dispos ció delsi 
centres un recurs per facilitar 
l'elaboració i implementació dels 
seus projectes de convivènc a.i 

Materials de la Jornada sobre 

l'equitat educativa 

Presentacions i vídeos que 
ofereixen eines per a l'anàlisi de les 
desigualtats i mesures per a 
l'equitat al món educat u.i 

Llegiu-ne més 
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Llegiu-ne més 

Llegiu-ne més 

Nous recursos al portal 

Edu365 

Interactius orientats a diferents 
etapes d'educació primària i 
secundàr a, amb l'object u d'inc diri i i
en la formació de l'alumnat des d'un 
vessant actual i lúdic. 

Llegiu-ne més 

Avís ª'-: D ' acord amb l'art cle 17.1 de a Ue- 19/2014. a ·�Generalleg tat de Cata un ai l i l i l y

permet la re-uti ització de s cont nguts i de es dades sempre que se'n citi a font i ta data l l i l l
d acrua ttació i que no es desnaturalitzi la nformació (at'tide 8 de la Lle 37/200ï) i l i i i 
també que no es contradigu amb una llicènc a específica. i i
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