JORNADES DE PORTES OBERTES CURS 2021-2022
Centres Concertats: Educació Infantil - Primària - Secundària
NOM DEL CENTRE

DATES I HORARIS
ZONA EDUCATIVA A - SANTA EULÀLIA

AZORÍN

Visites concertades. Cal trucar al centre: 93 331 99 97.

CASAL DELS ÀNGELS

Cal demanar cita prèvia per entrevistes a través de la web: https://www.casaldelsangels.org.

ZONA EDUCATIVA B - BELLVITGE - GORNAL
JAUME BALMES

JESUÏTES BELLVITGE - C.E. JOAN XXIII

Les dates de les visites en grup reduït per INFANTIL són: Dijous, 25 de febrer de 17 a 18h.
Dimarts, 2 de març de 17 a 18h. (Sessió online). Dilluns, 8 de març de 17 a 18h.
Dijous, 11 de març de 17 a 18h. Dilluns, 15 de març de 17 a 18h.
Dimarts, 16 de març de 17 a 18h. Dimecres, 17 de març de 17 a 18h.
Les dates de les visites en grup reduït per 1r d'ESO són: Dimarts 23 de febrer 17:15h.
Dijous 4 de març 17:15h. Dimecres 10 de març 17:15h. Dijous 11 de març 17:15h.
Dimarts 16 de març 17:15h. Dijous 18 de març 17:15h. Dissabte, 20 de febrer.
Inscripció és obligatòria per a qualsevol sessió.
Entrevistes personals per a aquelles famílies que ho desitgin.
inscripció en el següent enllaç: Visites en grup reduït. Inscriu-t'hi!

PARE ENRIC D’OSSÓ

AVANTIS

PINEDA

XALOC

Presencials: sessions 8 de febrer, 1 de març, 8 de març i 15 de març. Horari: de 18h a 19.30h
Grups reduïts. Cal demanar cita prèvia.
Presencial: 20 de febrer de 10 a 14 hores (grups reduïts i cita prèvia).
Poden contactar amb l'escola al 93 335 50 00 o a info@avantis.edu.es per demanar la cita prèvia.
Presencial: 20 de febrer de 10 a 14h, amb grups reduïts i cita prèvia.
Per contactar: 93 263 79 90 o per demanar cita prèvia: info@pineda.es
Possibilitat de fer-les virtuals, en funció de la demanda dels pares que sol·licitin conèixer l'escola.
Presencial: Dissabte 20 de febrer. Horari: d’11h a 14h. Per: Infantil, Primària, ESO i Batxillerat
La resta de dies, les famílies que ho desitgin, poden informar-se telemàticament o bé de manera
presencial, concertant (amb cita prèvia) una visita pels espais exteriors del centre. 93 335 16 00.

ZONA EDUCATIVA C - SANT JOSEP - CENTRE - SANFELIU

ALPES

CANIGÓ

Presencial: diumenge 7 de març. Primera sessió: d'11 a 12h. Segona sessió: de 12-13 h
al Parvulari al carrer Digoine 2-4. A
Cal demanar Cita Prèvia (amb aforament màxim de 10 persones per sessió, només un membre
per unitat familiar). Amb totes les mesures de seguretat.
Visites individualitzades amb cita prèvia:
De dilluns a divendres de 17 a 18h (casos amb situacions excepcionals)
Telemàtic: Per visites telemàtiques poseu-vos en contacte email: escola.info@alpes.cat
Visites presencials amb cada família, a partir de les 17,15 hores
Telemàtic: entrevistes modalitat telemàtica per la plataforma Teams. Les famílies a la pàgina web
poden trobar més informació del projecte i vídeos amb les instal·lacions i activitats de l'escola.
Per contactar: telf. 93 338 98 39 i pel formulari de contacte de la pàgina web.

SANFELIU
SANTA MARTA
TECLA SALA

Visites concertades. Cal trucar al centre: 93 337 34 69. O per mail: a8036950@xtec.cat

ZONA EDUCATIVA D - PUBILLA CASES - CAN SERRA
ALEGRE

Visites concertades. Cal trucar al centre: 93 437 67 45.

FAX

Entrevista i visita presencial o telemàtica: Cita prèvia: 93 438 61 04. Més informació: www.cefax.org
Visites individualitzades amb cita prèvia al 934385327 i/o email: escolanorai@xtec.cat
i ,segons les mesures Covid/19 fora de l'horari lectiu a partir de les 17:00 hores.
Virtuals a la web del centre: Disponible a partir del dissabte 27 de febrer. stjosep.org
Tota la informació a la web: www.utmar.cat/preinscripcions
S’enviarà a les famílies interessades un link de vídeo exposant el projecte educatiu de centre,
un tour virtual per veure nostres instal·lacions.
Sessions telemàtiques (via Microsoft TEAMS) amb els nostres caps d'estudi, en diferents dies
i horaris, per a la resolució de dubtes sobre el projecte.
Es podrà sol·licitar la participació a una connexió concreta a la pàgina web (reserva online).
Resolució de dubtes del procés de preinscripció i serveis oferts per l'Escola mitjançant trucades
telefòniques a Secretaria;
Visita presencial a les instal·lacions en grups reduïts, amb cita prèvia i amb totes les mesures de
sanitat establertes per les autoritats sanitàries en dues jornades: el 28 de febrer i el 13 de març.

NORAI
SANT JOSEP OBRER

UTMAR

ZONA EDUCATIVA E1 - COLLBLANC - TORRASSA
CULTURA

Visites concertades. Cal trucar al centre: 93 431 30 39.

MONTESSORI

Visites presencials i personalitzades. Cal trucar al centre: 93 449 67 45.
Entrevistes individuals via zoom o presencials en petit grup trucant al tel. 934 497 196),
de dilluns a divendres de 8 a 13.30 i de 17 a 20h (excepte divendres 18.00h).
Per mail a: mgarcia@santjaumefep.org
Podeu fer una "visita virtual" a través dels diferents apartats de la web: www.santjaumefep.org

SANT JAUME (FEP)

ZONA EDUCATIVA E2 - FLORIDA
BALAGUER

Visites concertades: 93 333 41 16 / per whatsApp al 662 138 235. web: escolabalaguer.cat

LA FLORIDA
SAN JAIME

Visites concertades. Cal trucar al centre: 93 440 79 29, 637 755 134 i/o a8019150@xtec.cat.

SANT GERVASI

Visites concertades. Cal trucar al centre: 93 449 17 77.

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

