JORNADES DE PORTES OBERTES. CURS 2021-2022
Centres Educatius Públics: Educació Infantil - Primària

NOM DEL CENTRE
DATES I HORARIS
ZONA EDUCATIVA A - SANTA EULÀLIA
Escola BERNAT DESCLOT

Escola FREDERIC MISTRAL

Escola MILAGROS CONSARNAU

Escola PACO CANDEL

Escola POMPEU FABRA

Escola PRAT DE LA MANTA

Escola PROVENÇANA

Sessions Virtuals: Dilluns 1 de març - 18 hores. Dijous 11 de març - 18 hores.
Portes obertes telemàtiques: Dimarts 2 de març - 15:15h, i Dimecres 10 de març - 17:00h.
Presentació telemàtica: vídeo explicatiu amb alumnes, informació a la pàgina web.
Publicat padlet perquè les famílies pugin preguntes i un formulari google per apuntar-se a les
sessions de portes obertes.
Tota la informació està penjada a la pàgina web. (www.xtec.cat/escolafmistral).
Telemàtiques. S’ofereixen dues dates per realitzar-les per videoconferència. Les famílies poden
demanar participar a les reunions omplint un formulari.
Virtual: Dijous 4 de març a les 17h, i dimecres 10 de març a les 15:15h.
L’Escola ha preparat un padlet perquè les famílies interessades facin arribar les seves preguntes i
dubtes abans de la reunió, per agilitzar i poder donar resposta a la videoconferència.
Més informació a la web del centre.
Portes obertes telemàtiques per les famílies:
Projecte educatiu: Una petita presentació en format vídeo Ens voleu conèixer? on s’explica els
diferents projectes que es duen a terme a l’escola.
Padlet - FAQS: Aquest apartat és molt important ja que ens permetrà tenir un feed-back amb les
famílies. El funcionament és molt senzill. Només cal que cliqueu a la icona + afegir un comentari.
Trobareu tota la informació a la web del centre: https://agora.xtec.cat/escolapacocandel/
Telemàtiques. Dimarts 23 de febrer i dilluns 8 de març. Totes dues seran a les 17h.
Cal inscripció prèvia, responen a un qüestionari.
Tota la informació a l’enllaç:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-pompeu-fabra-l-h/preinscripcio-i-matricula
Portes obertes telemàtiques: Dimecres 24 de febrer i dimarts 2 de març a les 17 hores.
Tota la informació està penjada a la pàgina web de l'escola. www.xtec.cat/ceippratdelamanta
En format virtual amb videoconferències.
Dimecres 24 de febrer - 15:15h. Dijous 25 de febrer - 17:15h.
Projecció d’un vídeo resum del projecte d’escola, es comentaran dubtes sobre tot el procés de
preinscripció.
Tota la informació a la web del Centre: explicació sobre jornades no presencials, enllaç formulari
per inscriure jornades, Padlet col·laboratiu, recorregut virtual per les instal·lacions..
També us podeu posar en contacte al correu electrònic de l’escola: a8019290@xtec.cat

ZONA EDUCATIVA B - BELLVITGE - GORNAL
Escola BELLVITGE

Sessió virtual per a explicar el projecte educatiu. Dijous 18, de febrer a les 17,30.
Visita presencial (grups màxim 10 persones): dissabte 20, de febrer a partir de les 11h.
Tota la informació i inscripcions estarà a la web www.escolabellvitge.cat
Sessió virtual: Dimecres 17 de febrer. Reunió informativa virtual a través de l'aplicació meet.

Escola BERNAT METGE

Escola LA MARINA

Escola RAMON MUNTANER

Institut Escola GORNAL

Presencial: Dilluns 1 i 8 de març: ensenyarem només els diferents espais de l'escola en grups de 10
persones (només podrà entrar una persona per família). Caldrà demanar cita prèvia.
Sessió Virtual: Dijous 25 de febrer a les 17.30h. Presentació del Projecte Educatiu del centre.
Presencial: Dissabte 27 de febrer, de 10 a 13h - franges horàries d'hora (un total de 4 grups).

Sessió Virtual: Videoconferència amb les famílies per presentar el projecte educatiu de centre.
Dimecres 24 de febrer a les 17h.
L'enllaç estarà publicat al web del centre: www.xtec.cat/centres/a8034527
Presencial: Visites presencials a l'escola en grups de 10 persones: dimecres 3 de març.
Horari: de tarda (fora de l'horari escolar). Caldrà demanar cita prèvia trucant al: 93 335 65 95.
Dijous 4 de març. Hores concertades. Per demanar cita truqueu al: 93 335 60 98.
Més informació al web: https://agora.xtec.cat/iegornal/

ZONA EDUCATIVA C - SANT JOSEP - CENTRE - SANFELIU
Escola AUSIÀS MARCH

Escola BUSQUETS I PUNSET

Escola JOAN MARAGALL

Escola JOSEP JANÉS

Escola PABLO NERUDA

Sessions presencials: 3 i 12 de març a les 16'45 h al centre.
Les famílies heu de demanar cita prèvia a la web. Es farà un tour per l'escola en grups de 10.
Tota la informació a: https://agora.xtec.cat/ceip-ausiasmarch-hospitalet/general/preinscripcio-21-22/
Presencials: Dijous 25 i el divendres 26 de febrer a partir de les 16:45h i el dissabte 27 de febrer
a partir de les 10h.
Per demanar cita prèvia s'ha de trucar al 93.337.25.99
Visita virtual: https://agora.xtec.cat/escbusquetsipunset/general/portes-obertes-21-22/
Sessions presencials: Cal omplir un formulari per demanar cita prèvia
Dates: 8 i 10 de març (recorregut per ensenyar breument l'escola, a cada torn només podran
assistir deu personés).
Visita virtual de les instal·lacions: Vídeo on us mostrem com és un dia a dia a la nostra escola i els
nostres trets d'identitat més significatius (En preparació)
Informació i consultes preinscripció: preinscripcio@maragalllh.cat
Enllaç videotrucada: 11 de març a les 10h amb "google meet", on podrem resoldre dubtes de
primera mà. Necessitareu un correu de google per poder accedir i un aparell amb càmera i
micròfon. Informació a la web https://agora.xtec.cat/esc-maragall-lh/
Tindran dues parts, una virtual i una altra presencial:
Sessió virtual: 1a PART: Informació del centre al web: www.xtec.cat/ceip-josepjanes
Sessió Presencial: 2a PART: Breu visita a les instal·lacions - amb cita prèvia - i resolució de
possibles dubtes. Dimecres 3 de març - 16:45h. Divendres 12 de març - 16:45h.
Sessió telemàtica: Dimarts 9 de març a 17h, videoconferència de presentació de l'escola on es
respondran les inquietuds dels pares i les mares.
Dimecres 10 de març a 16:45h i cada 15 minuts en torns complerts fins a 10 persones que hagin
concertat cita prèvia es farà una visita presencial pels espais comuns, l'aula de P3 i l'aula de 1r.
A partir de Dijous 11 de març en horari escolar: es respondran els dubtes que puguin sorgir a cada
família (per email a8034242@xtec.cat o per telèfon 621320689)
Hi haurà un vídeo de presentació al web de l'escola i l'actualització de totes les dates a tenir en
compte en el procés de Portes Obertes, preinscripció i matrícula.

Format virtual: s’explicarà el projecte de l’escola i el funcionament d’aquesta.
Convocatòria per Meet: dilluns 1 de març - 17:15h. i dijous 4 de març - 15h.
Format presencial. Per motius sanitaris, es farà en grups de 10 persones, organitzats en funció del
número d’inscrits i només es podran visitar els espais propis de P3.
Data visita centre: dissabte 6 de març (inscripcions abans de dimarts, 17 de febrer).
L’horari assignat s’informarà per correu electrònic.
Cal omplir formulari que trobareu a la web.
A la web es facilita tota la informació: http://www.patufet.cat/preinscripcio-8/
Presencial: Dissabte 13 de març. Horari: 10:00h. Caldrà demanar cita prèvia.
A la web del centre estarà publicat un documental amb tota la informació necessària sobre el
projecte de centre. El dia de la jornada es resoldran els possibles dubtes que puguin tenir les
famílies sobre el projecte de l'escola.
Presencial: Dissabte 6 de març. Horari: de 10:00 a 13.30h.
Demanar cita prèvia a l’enllaç que trobareu a la web del Centre.
Tota la informació sobre l’escola al web del centre: www.esjep.cat

Escola PATUFET SANT JORDI

Escola PAU SANS

Escola SANT JOSEP - EL PI

ZONA EDUCATIVA D - PUBILLA CASAS - CAN SERRA
Escola FOLCH I TORRES

Escola LA CARPA

Escola LOLA ANGLADA

Institut Escola PUIG i GAIRALT

Visita virtual (a través de la site creada) al centre. Accés a un qüestionari amb la finalitat de
conèixer millor les famílies i fer que puguin consultar els seus dubtes i, si és necessari, fer una
trobada amb elles (preferentment de manera virtual a través d'aplicacions com el Google Meet)
per resoldre els seus dubtes.
L'adreça site: https://sites.google.com/view/portes-obertes/p%C3%A0gina-principal?authuser=3
Informació a la web del centre, xarxes socials de l'escola (Facebook, Instagram i Twitter).
Informació a la web del centre: https://agora.xtec.cat/ceiplacarpa/
Les famílies interessades poden contestar el qüestionari:
(https://docs.google.com/forms/d/1g-HOEBks63Mh6SZ8iKEHfl69l1xCAy0FrFST0LQ9OcE/edit).
Visita presencial: Les famílies que hagin respost al qüestionari interessades en fer visita presencial
de Portes Obertes: el centre els hi donarà dia i hora.
La visita serà curta, visita de les aules d'infantil, l'aula de psicomotricitat, el menjador, el pati;
es podran comentant les preguntes de les famílies.
Sessió virtual: Les famílies poden visitar l’escola des del web: xtec.cat/ceip-langlada
Tota la informació actualitzada al web de l’Escola.
Contacte: a8036366@xtec.cat o bé, trucar per telèfon: 93 438 64 95 / 658 81 55 39
Per la Jornada Virtual cal omplir el formulari per rebre convocatòria Meet.
Virtuals: vídeo que es trobarà a la web on es fa un passeig pel centre: instal·lacions, comunitats
i un breu resum de les línies metodològiques. Consultar web: agora.xtec.cat/ceip-puig-gairalt
Sessions presencials: Trobades de 10 persones (1 membre per família i sense infants), al pati.
Dates: els dies 9,10, i 11 de març. Horari: de 15 a 16h.
Podeu consultar al correu electrònic: a08076935@xtec.cat

ZONA EDUCATIVA E1 - COLLBLANC - TORRASSA
Trobades Informatives: Dilluns 1 i dimecres 3 de març - 17h.

Escola CHARLIE RIVEL
Escola ERNEST LLUCH

Escola MÀRIUS TORRES

Escola PEP VENTURA

Vídeo explicatiu de com treballem, quin és el nostre projecte educatiu i com es gestiona la
preinscripció, aquest vídeo està penjat a la pàgina web de l'escola des del 16 de febrer.
Sessió presencial: 25 de febrer, 2 trobades informatives al pati de l'escola amb l'aforament de 10
persones per grup i prèvia cita concertada en horari 16:30h i 15:17h. No es podrà fer una visita
presencial, com altres anys, per l'escola
Tots els dubtes, orientacions i les podrem resoldre contactant amb nosaltres via telefònica o mail.
93 440 92 66. (a8033560@xtec.cat) Web: http://xtec.cat/ceip-mariustorres/

Escola RAMÓN Y CAJAL

Institut Escola PERE LLISCART

Trobades informatives presencials: dies 2 i 4 de març en 2 torns, al pati de l'escola (grups reduïts
de màxim 10 persones i durada de 30').
Atenció personalitzada telefònica i/o per correu electrònic. (93 449 27 16), a8018157@xtec.cat).
Informació al web de l'escola sobre: projecte d'escola, portes obertes i preinscripció.
Informació exterior: cartells i pancarta, informant sobre la Preinscripció i les Portes obertes.
Telemàtic: dijous 4 de març a les 17h.
Caldrà connectar-se amb el següent enllaç: https://meet.jit.si/portesobertesperelliscart2021
Presencial: Reunions presencials amb cita prèvia, cal trucar: Tel. 93 333 50 24.

ZONA EDUCATIVA E2 - LA FLORIDA
Escola JOAQUIM RUYRA

Portes Obertes virtual (MEET): dimarts 9 de març de 13h a 14h.
Portes Obertes Presencials: dimarts 9 de març (de 17h a 18h , de 18h a 19h).
Tota la informació en relació al Projecte Educatiu de Centre (PEC) i al procés de preinscripció,
al web de l'escola: www.joaquimruyra.cat

Escola MENÉNDEZ PIDAL

Sessions virtuals: Trobareu tota la informació a la pàgina web del centre.

Escola PAU CASALS

Escola PAU VILA

Tota la presentació del centre apareixerà properament a la pàgina web:
https://agora.xtec.cat/ceippaucasals-hospitalet/
Presencial: L'escola obrirà les portes dissabte 6 de març entre les 10 i les 12 h (grups de 4-5
persones). Caldrà demanar CITA PRÈVIA (qui vulgui veure les instal·lacions de l'escola sense cap
alumne). Es farà un recorregut pels espais més significatius del centre.
Cal enviar un correu a l'adreça del centre: a8018145@xtec.cat amb les dades i rebran la resposta
amb l'hora aproximada de la visita.
El centre està elaborant amb l'alumnat un vídeo explicatiu sobre el projecte educatiu i les
activitats i serveis que ofereix el centre. Estarà publicat al WEB de l'escola a partir del 5 de març.

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
L’ESTEL - CAN BORI

Al web trobareu un vídeo informatiu sobre el funcionament del centre i una enquesta per
demanar cita prèvia, segons l'edat de l'alumne, per fer una visita i resoldre dubtes, amb les
mesures necessàries.
Dies programats per visites: 4 de març (fins als 8 anys) i 9 de març (la resta d'alumnes). 16h.

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

