Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària

Benvolgudes famílies,
Davant de les instruccions rebudes pel Departament en quant a la realització de les
Jornades de Portes Obertes prèvies al procés de preinscripció, les directores dels
centres educatius d’Infantil, Primària i Secundària de la ciutat ens hem reunit per
organitzar i gestionar el format de difusió dels Projectes Educatius de cada centre. Per
a la prevenció i el control de la infecció per SARS-CoV-2, hem acordat per consens
que és més coherent fer-les en format virtual tenint en compte la situació
pandèmica en la que ens trobem actualment. (NO es faran de forma presencial)
Sabem que aquestes Jornades són importants per conèixer el projecte educatiu de
cada centre i obtenir informació en relació als trets característics; a les metodologies
d’aprenentatge i socialització que s’utilitzen; als programes educatius que s’impulsen;
als projectes comunitaris en els quals participa; als recursos humans i tècnics que hi
compta; als serveis i activitats complementàries que ofereix (espai matinal i migdia,
extraescolars, sortides i colònies); instal·lacions i equipaments dels quals disposa; el
funcionament de l’associació de famílies, comissions, etc. Tota aquesta informació
ajuda a prendre la millor decisió possible de cara al procés de preinscripció i matrícula
per al proper curs escolar 21-22 dels vostres fills i filles.
Per aquest motiu, el dia 22 de febrer aquesta informació estarà penjada a les webs
i blocs de totes les escoles i instituts per a que la pugueu consultar.
Aquest mateix dia 22 trobareu un link als blog i webs amb l’enllaç a un formulari,
per tal que cada família registreu la vostra assistència a les sessions de format
virtual (meet o zoom) que us interessi. Mitjançant aquest formulari compartireu amb
nosaltres les vostres dades (Nom i cognoms dels tutors i dels infants a preinscriure,
telèfon de contacte i mail de la persona que farà la connexió) així com un apartat on
podreu especificar inquietuds, dubtes o escriure les vostres preguntes en relació als
projectes i serveis que ofereix cada centre.
Per donar la possibilitat de conèixer tots els projectes de les escoles i instituts de la
ciutat hem programat conjuntament aquestes sessions:
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2 de març – Escola Miquel Martí i Pol
3 de març – Escola Pablo Picasso
4 de març – Escola Marta Mata
5 de març - Escola Can Serra
8 de març – Escola Del Bosc
9 de març – Escola Elisa Badia i Institut Can Planas
10 de març – Institut Bitàcola
11 de març – Institut La Romànica
12 de març – Institut Escola Can Llobet
Cada escola i institut programarà més d’una sessió pel dia que té programat la difusió
del seu Projecte i publicarà a la seva web o blog les hores de realització d’aquestes
sessions.
Pel que fa referència a la informació relacionada amb dades d’adscripció i barem
haureu d’esperar fins la publicació oficial del decret. En el moment que el Departament
d’Educació el publiqui des de la web municipal i la de la resta de les escoles es penjarà
un enllaç per tal que pugueu estar assabentades dels criteris a tenir en compte.
Del que si us podem informar ara són les dates previstes per a la presentació de
sol·licituds del procés de preinscripció per al curs escolar 2021-2022 són les
següents:
●

Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 15 al 24 de març de
2021

●

Educació Secundària Obligatòria: del 17 al 24 de març de 2021

Us animem a seguir tota aquesta informació,
Atentament
Escoles i instituts de Barberà del Vallès
Barberà del Vallès, 25 de gener del 2021

