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CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Escola Roser Capdevila. Carrer dels Frares, 1. Tel. 93 373 40 01
Dilluns 24 de febrer a les 9.15 hores. Dimecres 26 de febrer a les 15.00 hores

Escola Pau Casals. Carrer de Pau Casals, s/n. Tel. 93 373 34 60
Dilluns 24 de febrer a les 15.00 hores. Divendres 28 de febrer a les 9.15 hores

Escola Espai 3. Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2. Tel. 93 373 24 04
Dimarts 25 de febrer a les 9.15 hores. Dimarts 25 de febrer a les 15.00 hores

Escola Joan Perich Valls. Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 22. Tel. 93 477 31 15
Dimecres 26 de febrer a les 9.15 hores. Dijous 27 de febrer a les 15.00 hores

Escola Sant Francesc d’Assís. Riera d’en Nofre, 1. Tel. 93 373 24 15
Djous 27 de febrer a les 9.15 hores. Dimarts 4 de març a les 15.00 hores

INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
Sessió informativa prevista per al 25 de febrer, a les 18.30 hores, al Centre Cívic Les Planes

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Avinguda de la Generalitat, 30. Tel. 93 373 16 11
Dimarts 4 de març a les 18.00 hores

Institut Jaume Salvador i Pedrol. Carrer de Sant Martí de l’Erm, 4. Tel. 93 373 06 12
Dimecres 5 de març, en dos torns: de la A a la G a les 17.30 h, i de la H a la Z a les 18.30 h. 
En cas de voler canviar de torn han de trucar al centre i comunicar-ho.

ESCOLES CONCERTADES

IE Gran Capità. Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11. Tel. 93 373 53 51
Dimarts 25 de febrer a les 11.00 hores. Dijous 27 de febrer a la tarda

Ateneu Instructiu. Passeig del Canal, s/n. Tel. 93 373 17 16
Dimarts 25 de febrer a partir de les 17 hores.

El Brot. Carrer Major, 41 (Can Casas). Tel. 93 477 11 95
Escola oberta el dia 14 de març tot el dia i el dia 15 de març al matí.
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Portes obertes 
als centres educatius

per a la matrícula del curs 2014-15

Presentació de sol·licituds (preinscripció), de l’11 al 21 de març de 2014
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Sol·licituds al mateix centre. Per a més informació: 
Departament d’Educació de l’Ajuntament (Àrea de Serveis a la Persona), telèfon: 93 477 00 51 • gencat.cat • sjdespi.cat

Els centres educatius obren portes per donar-se a 
conèixer entre les famílies abans de la matriculació 
del curs 2014-2015, que es farà a l’abril

Inici del procés de 
matriculació

Un any més, els centres educatius d’infantil, primària i secundària obli-
gatòria (ESO) faran jornades de portes obertes per donar a conèi-
xer a les famílies les seves instal·lacions i projectes. Aquesta cita és 

l’avantsala del procés de matriculació que s’iniciarà l’11 de març amb el perío-
de de preinscripció als ensenyaments d’infantil, primària i secundària obliga-
tòria. Les inscripcions es podran fer fins al 21 de març als centres educatius. 
Tot i que encara no és oficial, la previsió indica que la matrícula es farà el pro-
per mes d’abril. En el cas de les escoles públiques d’infantil i primària les por-
tes obertes s’iniciaran a l’escola Roser Capdevila, el 24 de febrer, i es tancaran 
el 4 de març al Sant Francesc d’Assís (a l’anunci de la pàgina anterior podeu 
consultar en detall les dates i horaris de totes les sessions de portes obertes). 
En tots els casos, i per tal de millorar l’organització de l’activitat, s’haurà de 
trucar als centres per confirmar l’assistència. 

Xerrada informativa sobre l’ESO
A més de les portes obertes als instituts i centres concertats perquè les famí-
lies coneguin els centres que imparteixen la secundària obligatòria, el 25 de 
febrer, a les 18.30 h al Centre Cívic Les Planes es farà una xerrada informativa 
sobre l’ESO. Per últim, les portes obertes a les escoles bressol públiques es 
faran a final de l’abril i el període d’inscripcions serà del 5 al 16 de maig.

10 anys de la primera 
escola bressol municipal, El Timbal
El 9 de desembre de 2003 s’obria a Sant Joan Despí la primera escola 
bressol municipal, El Timbal. El mateix dia, però una dècada des-
prés, els i les mestres de l’escola van organitzar diferents activitats 
per recordar aquell moment. Al matí la mainada va gaudir d’una 
xocolatada i del ball de la Timbaleta al pati (fotografia), mentre 
que a la tarda es va fer un berenar. L’escola té previst realitzar altres 
activitats durant el curs com una exposició d’aquests deu anys, una 
cercavila amb la Timbaleta i una samarreta. L’equip professional que 
forma part d’aquesta escola bressol agraeix la confiança i la partici-
pació de les famílies en aquest engrescador projecte que ajuda els 
petits a desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de 
relació durant els primers anys de la seva vida.

De l’11 al 21 de març, preinscripció a l’educació infantil, primària i secundària obligatòria

*

* Per a l’organització de les portes obertes als centres educatius, cal trucar per confirmar l’assistència.


