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Benvolgut/da professional de l’ensenyament de la matèria Tecnologia (àmbit TECNOLOGIA), 
 
Davant la greu situació en què el Departament d’Educació pretén deixar la matèria “Tecnologia” 
mitjançant l’ordenació a Catalunya de la nova llei educativa LOMLOE, que s’implementarà el curs 
vinent 2022-23*, amb una reducció del 50% de l’assignació horària, volem demanar la vostra 
col·laboració. 
 
Des de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT) et demanem que RESERVEU LA DATA DEL 5 DE FEBRER 
(DISSABTE), A LES 16H, per poder assistir a una ASSEMBLEA del Professorat de Tecnologia de 
Catalunya, en la que es pretén: 

● Exposar el contingut del Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica 

(actualment esborrany), per al vostre coneixement. 

● Compartir la interpretació de diferents professionals rellevants en l’àmbit de l’ensenyament 

de la Tecnologia, per a la vostra informació. 

● Informar de les accions que des de la Societat Catalana de Tecnologia (Grup de Professorat) 

s’estan engegant en demanda de que es mantingui l’assignació horària actual de la 

matèria/àmbit, per demanar el vostre suport. 

A partir d’aquí, proposem un debat per poder recollir apreciacions i neguits que puguin donar suport 
a aquesta proposta iniciada des del grup de Professorat de la Societat Catalana de Tecnologia. Tothom 
suma i plegats multipliquem! 

 
L'assemblea se celebrarà virtualment, mitjançant la plataforma ZOOM, i en dates properes 
rebreu l’enllaç de connexió. 
 
Rep una molt cordial salutació, 
 

 
 
Núria Salán Ballesteros, presidenta de la SCT 
Jordi Regalés Barta, vicepresident de la SCT 
Silvia Zurita Mon, vocal del Grup de Professorat de la SCT 
 

 
* L’ordenació a Catalunya de la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d’educació (LOMLOE), mitjançant el Decret 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica per part del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
redueix al mínim (105 hores de 1r a 3r d’ESO) l’assignació horària de la matèria Tecnologia (+ Digitalització), equiparant-la 
només amb Religió i Tutoria (Annex 6 ). 


