
Benvolgudes famílies,

Comença el període de preinscripció 
escolar per al curs 2022- 2023 i la tria 
de centre és una decisió important per 
vosaltres.

Abans de l’inici del període de preinscipció, 
els centres educatius fan jornades de 
portes obertes amb l’objectiu que pugueu 
conèixer les escoles i escollir-ne la que 
més s’adeqüi a les vostres preferències.

Amb la convicció que a Sant Vicenç dels 
Horts tenim centres de gran qualitat, 
compromesos amb la innovació i l’èxit 
educatiu i amb excel·lents projectes 
pedagògics, us animem a participar a 
les diferents jornades de portes obertes 
que organitzen les escoles i instituts del 
nostre municipi. En aquestes jornades 
podreu conèixer el projecte educatiu del 
centre, els trets singulars, l’equip docent 
i els serveis complementaris que ofereix, 
entre d’altres coses.

En el moment actual de pandèmia i amb 
les restriccions conseqüents per contenir 
la propagació de la Covid-19, els centres 
poden organitzar visites presencials 
però tenint en compte diverses mesures 
preventives i d’organització. Les visites 
s’han de fer en grups de màxim 10 
persones i fora de l’horari lectiu, i cal dur 
mascareta en tot moment.

Abans de les jornades de portes obertes
us recomanem:

Reviseu la Guia Educativa.
Hi trobareu informació sobre 
tots els centres educatius del 
municipi. La rebreu a casa els 
propers dies i també la podreu 
trobar en format digital al web 
de l’Ajuntament.

Decidiu quines escoles voleu 
conèixer i reviseu el calendari 
de portes obertes.
Anoteu les dates de les portes 
obertes de les escoles que 
voleu conèixer. Les teniu totes 
al calendari que us fem a mans.

Poseu-vos en contacte
amb el centre.
D’acord amb les mesures 
preventives i d’organització, les 
visites han de fer-se en grups 
reduïts. Per aquest motiu, cal 
demanar cita prèvia. Trobareu 
les dades de contacte de cada 
centre educatiu (telèfon, adreça 
electrònica, web...) a la Guia 
Educativa.

Segon cicle d’educació infantil
(P3,P4 i P5) i educació primària
del 7 al 21 de març

Educació secundària obligatòria
del 9 al 21 de març

Batxillerat
del 20 al 26 d'abril

Calendari de presentació de
sol·licituds - preinscripció curs 2022-2023

Cicles de formació professional 
de grau mitjà 

• Alumnat amb continuïtat 
d'escolarització (en general, que 
cursa quart d'ESO en l'actualitat): 
del 20 al 26 d'abril

• Resta d'alumnat: del 17 al 23 de maig

Cicles d'arts plàstiques i 
disseny de grau mitjà
del 17 al 23 de maig

Cicles de formació professional 
i d'arts plàstiques i disseny de
grau superior
del 25 al 31 de maig

Jornades de portes obertes als centres educatius
d’Infantil i Primària de Sant Vicenç dels Horts



ESCOLA SANT JOSEP | 93 672 47 39 · Travessera de Barcelona, 78-82

Dijous, 3 de març A les 15.30 h de manera virtual i a partir de les 
17.30 h presencial per grups reduïts

ESCOLA LA IMMACULADA (concertada) | 93 656 75 21 · Carrer de Rafael Casanova, 44-46

Dissabte, 19 de febrer De 10 a 13 h.
En grups de 10 persones i amb cita prèvia.
Possibilitat de fer entrevistes personalitzades.

ESCOLA SANT ANTONI | 93 656 57 52 · Avinguda del Mas Picó, 65-67

Dimecres, 23 de febrer A les 17.15 h

ESCOLA LA GUÀRDIA | 93 656 12 95 · Carrer de Mataró, 26-30

Dijous, 3 de març A les 16.30 h. També es faran entrevistes
individuals amb les famílies que ho sol·licitin.

ESCOLA LA VINYALA | 93 672 30 34 · Carrer de Sant Josep, 99

Dimecres, 2 de març A les 16.30 h

ESCOLA SANT JORDI | 93 656 15 56 · Carrer del Mestre Ramon Camps, 15-19

Dimarts, 1 de març A les 16.30 h

ESCOLA SANT VICENÇ (concertada) | 93 656 15 69 · Carrer d’Antoni Gaudí, 8

Dissabte,  5 de març De 10.30 a 13 h

E.E. IRIS | 93 656 90 51 · Carrer de Salvador Allende, 2-10

Dimecres,  9 de febrer De 17 a 18 h

ESCOLA J. JUNCADELLA | 93 672 48 51 · Carretera de Sant Boi, 51-55

Divendres, 18 de febrer
Divendres, 25 de febrer

De 16.30 a 17.30 h
En grups de 10 persones i amb cita prèvia

Jornades de portes obertes als centres educatius
d’Infantil i Primària de Sant Vicenç dels Horts

C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 105 – 113 (Can Comamala). 
900 111 656 · siac@svh.cat

Horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
i de dilluns a dijous, de 16.30 a 18 h

Passatge de Pau Vila, 7
93 656 98 26 · educacio@svh.cat

Horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

PER A MÉS
INFORMACIÓ


