MATRÍCULA
CURS 2016-2017:

ESCOLES
Escola ESPAI 3
Tel. 93 373 24 04
Fax 93 477 35 98
C/ de St. Martí de l’Erm, s/n
e-mail: a8041684@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/elnostreespai3/

Escola ROSER CAPDEVILA
Tel. 93 373 40 01 / Fax 93 373 62 61
C/ dels Frares, 1
e-mail: a8071147@xtec.cat
http://www.escolarosercapdevila.cat

Del 30 de març al 7 d’abril,
preinscripció als ensenyaments
d’infantil, primària i secundària
Després de les jornades de portes obertes,
els centres educatius enceten
el procés de matriculació del curs 2016-2017

L

a preinscripció per al curs 20162017 per als alumnes del segon
cicle de l’educació infantil (P3, P4
i P5), primària i secundària obligatòria
(ESO) es farà del 30 de març al 7 d’abril.
Aquests dies les escoles i instituts estan
finalitzant les jornades de portes obertes
(podeu consultar al web municipal les
dates de cada escola i institut), pas previ al procés de matriculació. En aquestes
sessions les famílies entren en contacte
amb el centre, coneixen les instal·lacions,

el projecte educatiu, i sobretot, poden resoldre molts dels dubtes que es generen
quan s’ha d’escollir l’escola o institut. Recordeu que les sol·licituds (en el cas que
els infants vagin a l’escola per primera
vegada o els que hagin nascut el 2013)
s’han d’entregar a l’escola escollida en
primer lloc. Per resoldre qualsevol dubte
respecte al procés de matriculació us podeu adreçar al Departament d’Educació,
Infància i Família de l’Ajuntament, ubicat a l’Àrea de Serveis a la Persona.

Escola PAU CASALS
Tel./Fax 93 373 34 60
Tel./Fax 93 477 36 10
Pau Casals, s/n
e-mail: a8026661@xtec.cat
http://www.escola-paucasals.cat

Escola J. PERICH i VALLS
Tel./Fax 93 477 31 15
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
e-mail: ceipjoanperich@xtec.cat
http://www.blocs.xtec.cat/escolajoan
perichivalls

Escola SANT FRANCESC D’ASSÍS
Tel. 93 373 24 15
Fax 93 477 15 60
Riera d’en Nofre, 1
e-mail: a8026567@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/santfrancescdassis

Serveis comuns a totes les escoles

■ Atenció
psicopedagògica
■ Orientació escolar i
professional cicle
superior

ESCOLES CONCERTADES:
• Ateneu Instructiu.
Passeig del Canal, s/n. Tel. 93 373 17 16.
col-ateneuinstructiu@xtec.cat.
www.ateneuinstructiu.cat

• IE Gran Capità.

Xerrada sobre l’ESO al Centre Cívic
Les Planes. El 16 de febrer es va fer una
xerrada per orientar les famílies amb fills i
filles que aquest curs comencen l’educació
secundària obligatòria (ESO). Les famílies
van poder resoldre dubtes amb la regidora
d’Educació, Infants i Família, Núria Ros, i
amb els directors dels instituts públics de
Sant Joan Despí, l’Enrique Muñoz (institut
Francesc Ferrer i Guàrdia) i Montserrat
Pujol (institut Jaume Salvador i Pedrol).
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Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11.
Tel. 93 373 53 51 - col-grancapita@xtec.cat
www.grancapita.com

• El Brot
(per a infants amb dislèxia i trastorns de l'aprenentatge)

Carrer Major, 41 (Can Casas). Tel. 93 477 11 95
escola@elbrot.es - www.elbrot.es

INFORMACIÓ

934770051

Als centres públics d’infantil-primària i al Departamen
d’Educació de l’Ajuntament.
Sobre centres concertats:
es pot sol·licitar en els mateixos centres.

www.gencat.cat · www.sjdespi.cat

