
     PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 
  DATES DE LES PORTES OBERTES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE GRÀCIA 

 

Escoles  ENTREVISTES /PETIT GRUP 

 PREINSCRIPCIÓ     2020-2021 

 DATES DE PORTES OBERTES 

  PREINSCRIPCIÓ       2020-21 

Baldiri i Reixac    Visites concertades dimarts 10 i 17 

març de 3 a 4.30 i divendres 13 i 20 

de 9 a 10.30 

Dissabte 7 de març dos grups  (9:30 i 11:30 hores) 

Josep M Jujol    

Dilluns 9 de març i dimecres 11 de març. 
Ambdues a les 15:15h. Cita prèvia. 

Josep M 
Sagarra 

Visites concertades petit grup divendres 13 

a les 9:30h 

 

Dissabte 7 de març a les 10h i a les 11:30h. Cita 

prèvia 

Dijous 12 de març a les 14:45h. Cita prèvia 

La Farigola de 
Vallcarca 

  -Reunions informatives amb cita prèvia: 

-Dimarts,25 de febrer a les 16:45h 

-Dimecres,26 de febrer a les 9:30h 

La Sedeta 
Visita concertada grup reduït,  

dimecres 18 de març a les 15:10h 

-Reunions informatives amb cita prèvia: 

Dijous 12 de març a les 12h i a les 16:45h 

Dimarts 17 de març a les 16:45h 

Montseny  Visites en grup reduït amb cita prèvia 

dilluns a les 9.15 i dimecres va les 

15.15. 

 Dissabte 14 de març a les 10.30. No cal cita prèvia. 

Pau Casals 

-Gràcia 

 Sessions informatives.  Tres reunions informatives amb cita prèvia: 

- Dilluns 9  de març a les 17h 

- Dimarts 10  de març a les 17h 

- Dijous 12 de març a les 17h 

Patronat 
Domènech 

Entrevistes concertades, grups reduïts 

els divendres de 9h a 10h. 

Dijous 12 de març a les 17h. 

(sense cita prèvia) 

Pare Poveda   Dimecres 11 de març a les 11:00 

(Amb cita prèvia) 

 

Dissabte 14 de març a les 9:30 i 11:30 (Amb cita 

prèvia) 

Dijous 12 a les 15:00 (Amb cita prèvia) 

 

Reina Violant    Dilluns, 2 de març a les 15:00h. Dimecres, 4 de 

març a les 9:30h. 

Dijous 5 de març a les 16:45h. 

(Totes amb cita prèvia). 



Rius i Taulet    Cal reservar per telèfon (932176196) o per email 

(portesobertes2020@escolariusitaulet.com) 

Dimarts 10 de març a les 9:15 

Divendres 13 de març a les 15:00 

Dilluns 16 de març a les 15:00 

Dijous 19 de març a les 9:15 

Sagrada 
Família 

 Dilluns 2 de març a les 9:30 hores  

Dilluns 9 de març a les 9:30 hores 

Dilluns 16 de març a les 9:30 hores  

Dimecres 11 de març a les 17:00 hores 

Dimecres 4 de març a les 15:00 hores 

Amb cita prèvia.  

 

Turó del Cargol  Entrevistes concertades, grups reduïts 

els divendres de 9h a 11h amb cita 

prèvia. 

 Dissabte 7 de març dos grups  (9:30 i 11:30 hores) 

L’Univers 
 

 Dimarts 3 de març i Dimecres 18 de març. (17:00h a 

18:30h) 

Escola 
Teixidores de 
G.  

 

 Dissabte, 14 de març a les 9.30 h.  i a les 11.30 h. 

(Amb cita prèvia) 

 Dimarts, 17 de març a les 17 h.  (Amb cita prèvia) 

 


