
 

 

Barcelona, 17 de març de 2021 

Newsletter 24                           

Atenció! Últimes novetats! 

❖ Ja han entrat en vigor les noves mesures aprovades en la RESOLUCIÓ 

SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen 

les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Trobareu el document adjunt al correu. 

❖ Quant a la normativa, els aspectes relacionats amb l’Escola els trobareu 

en el punt 15, plana 12: Activitats docents, activitats de lleure infantil i 

juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa 

(serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts). 

❖ Quant a les extraescolars, la nova normativa especifica el següent:  

Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport 

escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat 

pública o privada, es poden realitzar amb fins a un màxim de sis alumnes 

per aula en les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat 

i cicles de formació professional d'acord amb el document Especificacions 

sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en 

el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats 

extraescolars i les colònies i sortides escolars. Només els centres que 

organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables 

escolars o part d'aquests, poden desenvolupar les activitats amb més de 

sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups 

estables. 

 

Aspectes propis del Departament d’Educació 

❖ Com sempre, us adjuntem l’enllaç on podeu fer la cerca de centres 

escolars de Catalunya i veure la situació actual de persones/grups 

confinats: Escola Segura 

Aspectes propis del centre  

❖ Com molts de vosaltres ja sabeu hem estat notícia per ser l’Escola 

concertada amb més demanda a nivell nacional! 

No et perdis la notícia llegint-ho aquí: Les 30 millors escoles 

 

 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2021-03-10/mejores-colegios-espana-educacion-centros_2982107/

