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Assumpte:  Publicació de les resolucions de convocatòria d’assignació de fons a centres per 
impuls de l’FP dual i per l’emprenedoria i innovació 2020. 

 

Benvolgut/da, 

Primerament, expressar que som conscients del gran esforç que esteu realitzant per continuar 
donant servei, a l’alumnat i les famílies, amb el màxim de qualitat, tot i els inconvenients que 
generen els moments que estem vivint.  

La Subdirecció General de Programes i Projectes vol continuar amb les línies de treball marcades 
per garantir tot el suport possible als centres. Per aquest motiu tot el personal s’ha encoratjat en 
refer els procediments habituals per adaptar-los a la realitat actual i superar els inconvenients de 
l’aturada, decretada oficialment, pels processos administratius. 

Per tot això, tinc la satisfacció de poder comunicar que, amb data d’avui, s’ha publicat al Portal de 
Centre (https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Serveis-FP/Pagines/default.aspx) les convocatòries 
d’assignació de fons cofinançats pel Fons Social Europeu, adreçades a centres,  per les 
actuacions d’impuls a la formació professional dual i les d’impuls a la innovació i 
l’emprenedoria, obrint el termini de vint dies hàbils perquè podeu presentar les sol·licituds de 
participació. 

En el cas de necessitar aclariments o resolució de dubtes podeu adreçar-les per correu electrònic 
a l’adreça gestioeconomicafp.educacio@gencat.cat 
 

També aprofito per comunicar que rebreu un correu de la Unitat de Gestió Econòmica per 
informar-vos de les sessions informatives, adreçades a la secretaris/ries i administradors/res per 
donar suport en l’aplicació dels fons i als possibles dubtes que puguin sorgir. 

Amb el desig de que tots vosaltres, i els vostres familiars i amics, us trobeu sans i estalvis 
d’aquesta complexa i cruel pandèmia de la COVID19, rebeu una cordial salutació. 

 

La Cap de Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals 

 

 

 

 

 

 


		2020-05-14T16:56:14+0200
	Míriam Milán Gómez - DNI 45461362E (SIG)




