
Propera obertura del termini de preinscripció a l'ensenyament públic per al curs 2017-2018

Del 23 de març al 4 d’abril s’inicia el període de preinscripció per al segon cicle d’educació infantil, 
educació primària, i educació secundària obligatòria a les escoles i instituts de Sant Adrià de 
Besòs. 

Pels ensenyaments postobligatoris, de Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà, el termini de 
preinscripció serà del 16 al 24 de maig, i pels Cicles formatius de grau superior, del 25 al 31 de 
maig. 

Properament, els centres educatius obriran les seves portes per a les famílies de Sant Adrià de 
Besòs. El calendari de jornades de portes obertes és el següent:

Centres públics

• Llar d’Infants Garbí - 19 d’abril a les 10h, i 20 d’abril a les 15.30h
• Centre per a la Petita Infància i Família JM Céspedes - 20 d’abril i 2 de maig a partir de les 

18.30h
• Escola Catalunya - 9 de març a partir de les 17h
• Escola Cascavell - setmana del 6 al 10 de març durant el matí
• Institut Escola Sant Adrià de Besòs - 1 de març per la tarda
• Escola Pompeu Fabra - 10 de març, a les 9:15h i a les 15:15h
• Institut Manuel Vázquez Montalbán - 6 de març a partir de les 17h 
• CFA Pla de Besòs - 26 de maig de 10h a 13h, i el 31 de maig de 16h a 20h

Centres concertats

• Escola Túrbula - Per a estudis obligatoris (trucar per visites individuals), per a estudis 
postobligatoris, 1 d’abril a partir de les 11h.  

• Col·legi Amor de Déu - 14 de març a les 17.30h. Trucar per visites guiades 
• Col·legi Sant Gabriel - 1 de març a les 11,30h, a les 15,30h, a les 18h, i a les 19h

Per a la resta de centres, adreceu-vos-hi directament, o truqueu per demanar més informació.

Si sou una família que teniu un fill o filla nascut/da a l’any 2014, que s’ha d’escolaritzar a P3 pel 
curs 2017-18, esteu convidats/des assistir a les reunions informatives que realitzarà l’Ajuntament,  
conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, per tal de resoldre els dubtes del procés de 
preinscripció i matrícula.

El calendari de les reunions informatives serà el següent:
• Dia 6 de març, a les 18h, al Casal de Cultura
• Dia 9 de març, a les 18h, al Centre de producció Cultural i juvenil Polidor
• Dia 13 de març, a les 18h, al Centre Cultural Besòs.

Per a més informació del procés de preinscripció, podeu consultar el web del Departament 
d’Ensenyament; adreçar-vos a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de Sant Adrià de Besòs 
(ubicada a la planta setena de l’ajuntament; trucar a l’OME (Tel. 93 381 20 04, ext.6331), o enviar 
les vostres consultes a l’adreça electrònica «ome@sant-adria.net».


