
Resolució de la Direcció General de Currículum i Personalització referent a 
l’alumnat de batxillerat que cursa aquest curs 2019-2020, la matèria 
específica d’Estada a l’empresa, en centres situats en territoris classificats 
en fase 2 o en fase 3 del Pla per a la transició vers una nova normalitat, 
d’acord amb les Ordres del Ministeri de Sanitat, per a la reactivació de 
l’Estada a l’empresa. 

 

 

El 9 d’abril de 2020 la directora general de Currículum i Personalització va signar 
la “Resolució de la Direcció General de Currículum i Personalització referent a 
l’alumnat de batxillerat que cursa, aquest curs 2019-2020, la matèria específica de 
d’Estada a l’empresa que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa 
a causa dels motius de prevenció en relació amb la COVID-19”.  

Atès que l’evolució actual, en relació amb el procés d’afectació de la COVID-19, 
permet la reactivació de l’estada a l’empresa per a l’alumnat de batxillerat de 
centres situats en territoris classificats en fase 2 o fase 3 del Pla per a la transició 
vers una nova normalitat, d’acord amb les Ordres del Ministeri de Sanitat. 

 

Resolc: 

1. Els centres situats en territoris classificats en fase 2 del Pla per a la 
transició vers una nova normalitat, d’acord amb les Ordres del Ministeri de 
Sanitat, poden reactivar les pràctiques a les empreses, de la matèria 
específica d’estada a l’empresa de l’alumnat de batxillerat, prèvia 
autorització del servei territorial o, en el seu cas, del Consorci d’Educació de 
Barcelona. 

2. Els centres situats en territoris classificats en fase 3 del Pla per a la 
transició vers una nova normalitat, d’acord amb les Ordres del Ministeri de 
Sanitat, poden reactivar les pràctiques a les empreses, de la matèria 
específica d’estada a l’empresa de l’alumnat de batxillerat. 

 

 

 

 

 

 

 

Directora general de Currículum i Personalització 
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