JORNADES DE PORTES OBERTES. CURS 2021-2022
Instituts Públics d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
NOM DEL CENTRE

DATES I HORARIS
ZONA EDUCATIVA SANTA EULÀLIA

Institut BISBE BERENGUER
Telèfon - 93 421 17 11

Visita del centre virtual: A partir de l’1 de març la informació sobre el Projecte
Educatiu estarà disponible a la web del centre:
https://agora.xtec.cat/ies-bisbe-berenguer/
FAQ’s: A través de la web del centre podeu accedir a un qüestionari on deixar el
vostre contacte i plantejar dubtes. Les qüestions plantejades es recolliran en un
document de FAQ’s a disposició de les famílies.

Institut JAUME BOTEY
Telèfon - 93 554 16 10

Xerrada virtual: 9 de març a les 18h. Al web hi ha un enllaç per poder inscriure's.
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT6RKFiPkrCNVUzPsw3W7Ny7XhHR
HsDxFW08xm6C4QHD11ug/viewform)
També es publicarà informació d'interès però no es farà cap sessió presencial amb
famílies, d’acord amb els tres instituts del barri de Santa Eulàlia.

Institut SANTA EULÀLIA
Telèfon - 93 331 45 98 - 93 331 44 16

Portes Obertes virtuals. Tota la informació del Projecte educatiu, instal·lacions
es podrà consultar en presentacions a la web de l'institut a partir del dia 3 de
març. Enllaç web: https://agora.xtec.cat/ies-santa-eulalia/
Tour virtual per l’Institut: l’alumnat de 4t de l’ESO prepararen un tour virtual
amb el dia a dia del centre per l’alumnat de 6è dels centres de primària del barri
(s’anul·len les visites programades d’altres anys). Aquesta activitat/ projecte
s'emmarca dins del Servei Comunitari. Aquest enregistrament es farà arribar a
les tutories de 6è dels centres de primària de la zona de Santa Eulàlia, perquè
ho visualitzin a classe.

ZONA EDUCATIVA BELLVITGE - GORNAL
Institut BELLVITGE
Telèfon - 93 335 83 14
Institut Escola GORNAL
Telèfon - 93 335 60 98

Sessió online: Dilluns 1 de març
Consulteu la pàgina web del centre: www.escolabellvitge.cat
Dijous 4 de març. Hores concertades. Per demanar cita truqueu al: 93 335 60 98.
Més informació al web: https://agora.xtec.cat/iegornal/
Portes obertes virtuals: Tota la informació estarà disponible pàgina web:
(www.ins-europa.org) i xarxes socials: Instagram, FaceBook, Twitter, i Youtube.
Sessió oberta via Meet: dilluns 8 de març de 17 a 19 hores.

Institut EUROPA
Telèfon - 93 335 38 95

ZONA EDUCATIVA SANT JOSEP - CENTRE - SANFELIU
Institut APEL·LES MESTRES
Telèfon - 93 337 43 58
Institut CAN VILUMARA
Telèfon - 93 337 33 08
Institut MERCÈ RODOREDA
Telèfon - 93 338 82 53

2 Sessions telemàtiques online (no hi haurà activitat presencial).
Dimarts, 2 i dijous, 4 de març. Sessió de tarda. (repartides escoles de primària en
2 tardes).

ZONA EDUCATIVA PUBILLA CASES - CAN SERRA
Institut RUBIÓ I ORS
Telèfon - 93 438 59 52
Institut TORRAS I BAGES
Telèfon - 93 437 91 25

Institut Escola PUIG I GAIRALT
Telèfon - 93 334 71 50

Farem visites al centre amb cita prèvia, els dies 17 de febrer i 6 de març o altres
dies a acordar. Sempre amb cita prèvia.
Presencials o Virtuals: De l’1 de febrer al 24 de març.
Consultes i cita prèvia al web: https://agora.xtec.cat/instorrasibages/
Telemàtica: El centre ha elaborat un vídeo que es pot consultar a la web on es fa
un passeig pel centre: instal·lacions, comunitats, i un breu resum de les línies
metodològiques (agora.xtec.cat/ceip-puig-gairalt)
Presencial: dimarts, 9 , dimecres, 10 i dijous, 11 de març. Horari de 15h a 16h.
trobades al pati de l’escola de 10 persones (un membre per família i sense
infants). També poden escriure al correu del centre: a08076935@xtec.cat

ZONA EDUCATIVA COLLBLANC - TORRASSA - FLORIDA
Institut EUGENI D’ORS
Telèfon - 93 440 52 90

Institut MARGARIDA XIRGU
Telèfon - 93 333 94 48

Institut EDUARD FONTSERÈ
Telèfon - 93 449 55 94

Institut Escola PERE LLISCART
Telèfon - 93 333 50 24

Institut PEDRAFORCA
Telèfon - 93 449 47 14

Tenint en compte la situació de pandèmia aquest any encarem les Portes
Obertes d'una manera personalitzada. Atendrem amb cita prèvia totes aquelles
famílies que manifestin interès en el nostre centre.
Mirarem de concentrar-les els dies 9 i 11 de març. També penjarem a la nostra
pàgina web tota la informació que considerem rellevant: www.eugenidors.cat
Presencial: Dilluns 15 de març. Horari: entre les 17h i les 20h
Presencial: Dimecres 17 de març. Horari: entre les 17hi les 20h.
(4 grups de màxim 10 persones)
Per reserva torn, hora i data al web: www.xtec.cat/ies-margarida-xirgu
Visites presencials amb cita prèvia: dies 3 de març, a partir de les 17h30’,
i 6 de març, a partir de les 11:00. Web: https://www.instituteduardfontsere.cat/
Sessió telemàtica: dia 10 de març - a partir de les 18:00 - per Meet.
Per tenir accés a la invitació, caldrà complimentar un formulari de petició.
El formulari s'enviarà des de les escoles adscrites i també estarà disponible a la
pàgina web, amb el vídeo de presentació i d’informació del centre.
Telemàtic: dijous 4 de març. Horari: 17h.
Caldrà connectar-se amb el següent enllaç:
https://meet.jit.si/portesobertesperelliscart2021.
Sessions Presencials: Per demanar cita prèvia cal trucar.
Presencials: Dijous 11,i dimarts 16 de març,
Horari: entre les 17 i les 20h
Cal demanar cita prèvia.
La informació principal estarà disponible al web www.xtec.es/iespedraforca

La informació s’anirà actualitzant a mida que ens arribi les dates i formats de les Portes Obertes
organitzades pels centres educatius.

