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Atenció! Últimes novetats! 

❖ Adjunt al correu trobareu la RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d'abril, 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. 

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 

❖ Ens arriba des del Departament... 

“Benvolguts/des, 

Us volem informar que avui posem en marxa el nou web temàtic 

triaeducativa.gencat.cat, que neix amb un objectiu principal: oferir 

informació de qualitat i actualitzada als nois i noies que acaben l'ESO i han 

de decidir quina formació s'ajusta més als seus interessos i a la posterior 

sortida laboral. Aquest nou portal temàtic veu la llum en el context de 

pandèmia per la covid-19, que per segon any consecutiu impedeix la 

participació del Departament en un esdeveniment presencial tan vinculat 

al suport i l'acompanyament als nostres joves com és el Saló de 

l'Ensenyament. L'any passat, per aquestes dates, i un cop constatada la 

impossibilitat que l'edició del Saló en què s'estava treballant feia mesos 

veiés la llum, es va fer l'esforç, contra rellotge, d'arribar al període previ 

a la preinscripció als ensenyaments postobligatoris amb la disposició 

d'oferir en suport digital tants materials d'orientació com ens va ser 

possible. Al teu costat en la tria educativa és la llavor d'aquest projecte 

més ambiciós que avui publiquem”. 

Aspectes propis del centre  

❖ Us recordem que les famílies de 5è de primària heu de respondre el 

formulari sobre les entrades de Cantània com a màxim fins demà 15 

d’abril. 

El formulari s’ha d’omplir a través del correu de l’alumnat: FORMULARI 

ENTRADES CANTÀNIA 

❖ Com sabeu, en el calendari d’inici de curs estava previst que aquest 

diumenge 18 d’abril l’escola celebrés el nostre Sant Jordi habitual. 

Degut a la situació actual no es podrà fer i tractarem de pal·liar la situació 

enviant contingut digital a totes les famílies amb activitats del curs.  

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/
https://forms.gle/k58uXgEBtdtuof1o6
https://forms.gle/k58uXgEBtdtuof1o6

