
 

 

JORNADES DE PORTES OBERTES – PREINSCRIPCIÓ 2017-2018  

Portes obertes 2017-2018   Escoles Roda de Berà    

 

 

Benvolgudes famílies: 

El proper curs 2017-2018 els vostres  fills i filles acabaran una etapa educativa , el primer cicle d’educació infantil  i 

en començaran una de nova, amb el segon cicle i la primària.  Aquest és un canvi important i des dels centres del 

municipi volem que tingueu la màxima informació d’aquest procés en el qual tots hi estem implicats.  

Recordeu que entre el 23 de març al 4 d’abril, ambdós inclosos, s’inicia el període per formalitzar la preinscripció 

en el centre on desitgeu inscriure el vostre fill/a. Per aquest motiu, les dues escoles d’educació Infantil i Primària 

de Roda de Berà:  l’escola Salvador Espriu i  l’escola El Cucurull iniciem el cicle de Jornades de Portes Obertes per 

a les famílies, per tal que pugueu conèixer l’organització, projectes, serveis, instal·lacions, informació i calendari de 

les preinscripcions, en definitiva, rebre informació sobre el curs 2017-2018.  

Alhora, si teniu fills/es en edat d’anar a l’institut de Roda de Berà  també podreu assistir a les Jornades de Portes 

Obertes d’aquest. 

Us hi esperem! 

CALENDARI I HORARI DE LES JORNADES  DE PORTES OBERTES. 

ESCOLA EL CUCURULL 
C/ Joan Carles I,17 
Tel. 977 657 190 
e3011194@xtec.cat                        https://agora.xtec.cat/ceipelcucurull/ 

Dies i horari:   21 de març a les 8.50 h. 

  30 de març a les 15:05 h. 
Concertar dia i hora contactant amb la secretaria del centre de dilluns a divendres. 

 

INSTITUT DE RODA DE BERÀ 
C/ de la font, 3 
Tel. 977 657 505 
e3011418@xtec.cat                         https://agora.xtec.cat/insderodadebara 

Dia i hora:  29 de març a les 15:30 h. 

 

ESCOLA SALVADOR ESPRIU 
C/ de la font, 3 
Tel. 977 809 924 
e3002776@xtec.cat                         https://agora.xtec.cat/ceip-salvador-espriu-roda 

Dies i horari: 27 de març a les 15 h. 

30 de març a les 9:30 h. 
Concertar dia i hora contactant amb la secretaria del centre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11 h. i de 15 a 16 h. 

  
 

Roda de Berà, 3 de març de 2017 


