
    
 

 
PREINSCRIPCIÓ CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA  2020-2021 

 

Benvolguda família, 

Ben aviat s’obrirà el període de preinscripció en els Instituts d’Educació 
Secundària. En aquest moment, el vostre fill o filla està inscrit en un centre 
públic de primària. Com a família usuària de l’ensenyament públic, ja coneixeu 
el rigor, la seriositat i la qualitat que l’ensenyament públic us ofereix. 

Aquesta mateixa qualitat la podeu trobar també als centres públics d’educació 
secundària de Sant Joan Despí: 

 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   
 Institut Jaume Salvador i Pedrol 

Es tracta de dos centres d’ensenyament molt arrelats a la nostra població, pels 
quals han passat molts ciutadans i ciutadanes d’aquesta localitat. 

Els dos centres ofereixen una educació secundària de gran qualitat, tant per les 
seves instal·lacions com pels seus projectes educatius adreçats a una atenció 
integral i personalitzada. 

Per tal d’informar-vos de la proposta educativa d’aquests instituts, es fan els 
següents actes: 

 
Xerrada informativa per a les famílies amb fills i filles que comencen 
estudis de 1r d’ESO: 
 

Centre Cívic Les Planes, sala d’actes (John F. Kennedy 4) 
 

Dimarts, 18 de febrer de 2020, a les 19.00 hores   
 

Jornades de Portes Obertes als Instituts: 
 

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia 
Av. de la Generalitat 30 
93 373 16 11  
http://www.iesffg.cat 
iesffg@xtec.cat 

 
Institut Jaume Salvador i Pedrol 
C/ Sant Martí de l’Erm 4  
93 373 06 12 
http://agora.xtec.cat/iespedrol/ 
iespedrol@xtec.cat 

 
Com a Director/a del centre on teniu escolaritzat el vostre fill/a, us convido a 
assistir a aquests actes que us permetran conèixer més a fons i directament 
l’oferta educativa de l’ensenyament secundari públic a Sant Joan Despí. 
 

Atentament, 

Dilluns 2 de març de 2020 (1r-2n ESO) 
Biblioteca Mercè Rodoreda 18.00 h 

Visita mòduls 19.00 h 

  
Dimecres 4 de març de 2020 

Visita institut 17.30 h 
3r i 4t d’ESO i Batxillerat 

  

  

 

Dimarts 25 de febrer de 2020 

17.30 h - ESO  
 

Dimarts 28 d’abril de 2020 

Batxillerat i Cicles Formatius, 17.30 h 

 


