És molt recomanable assistir a les jornades de portes obertes, o a les
entrevistes informatives que convoquen els centres educatius per tal
de tenir un primer contacte i recollir informació que pugui ajudar en
l’elecció i valoració del centre.
Així mateix, és aconsellable que les famílies anotin prèviament els
seus dubtes o inquietuds abans de visitar el centre educatiu.
Cada centre educatiu escull la manera de transmetre aquesta
informació a les famílies.
En la majoria de casos, els centres educatius opten per:

Jornada de portes obertes
Habitualment durant aquesta jornada el centre dóna informació sobre
el funcionament dels centres educatius, el procés de preinscripció i se
sol fer una visita de les instal·lacions.

Visites concertades

Dipòsit legal: GI.96-2016

Es tracta d’una entrevista personalitzada entre família i direcció o cap
d’estudis del centre. Permet tractar tots aquells aspectes que
preocupen i interessen a la família.
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INSTITUTS

DATA SESSIÓ INFORMATIVA
I VISITA

Carles Rahola

14 de març a les 20:30h

Montilivi

12 de març a les 10h
29 de febrer a les 18h (1er.ESO

Narcís Xifra i
Masmitjà

escoles: Montserrat (Sarrià) i Carme Auguet)

CENTRE
EDUCATIU
CONCERTAT

DATA SESSIÓ INFORMATIVA
I VISITA

Escola Bell-lloc
del Pla

20 de febrer a les 12h. (ESO i
batxillerat) o concertar entrevista amb
el centre

Escola FEDAC
Sant Narcís

13 de febrer de les 10:30 a 13h

1 de març a les 18h
(1er ESO escoles: Montjuïc, Fedac-Pont
Major, Castellum, Sta. Fe i Centres d’altres
procedències)

Escola La Salle

17 de març a les 20h o concertar
amb el centre

Escola Les Alzines

Concertar entrevista amb el centre

Escola Maristes

20 de febrer a les 10.30h

5 de març de 9:30 a 14 hores.
Nou de Girona

Santa Eugènia

Santiago Sobrequés
i Vidal

Jaume Vicens Vives

(Cada 20 minuts realitzaran una sessió
informativa amb visita guiada a les
instal·lacions)

Consultar la data al web del centre

14 de març a les 19:30h
Escola Vedruna

5 de març de 10:30h a 12h.
Comunicar assistència al tel. 972 202 084

2 de març a les 19h
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