Ajuntament de Castellar del Vallès
Jornades de portes obertes als centres escolars - curs 2022-2023
Del 14 de febrer al 8 de març

CENTRE ESCOLAR

DATA

HORA

COL·LEGI EL CASAL

14 de febrer (EI, EP i
ESO)

De 15.30 a 17.00 hores

TIPUS D’A

Portes obe

Visites personalitzades tots els dies en horari escolar i els dissabtes 19 de
a 13.00 hores, fent reserva de cita prèvia al centre trucant al telèfon 93 71

ESCOLA BONAVISTA

16 de febrer

De 15.30 a 17.30 hores

Xerrada p
presencial

23 de febrer

Per participar tant a la xerrada com a la visita, cal fer reserva prèvia al cen
714 41 95 o enviant un correu a info@escolabonavista.cat

ESCOLA JOAN BLANQUER

17 de febrer

A les 17.30 hores

Xerrada te

21 de febrer

A les 17.30 hores

Visites pre

Per participar tant a la xerrada com per la visita, cal fer reserva prèvia al c
747 26 02 o enviant un correu a a8062614@xtec.cat

FEDAC CASTELLAR

19 de febrer

A les 10.00 hores (EI i EP)

Xerrada p

A les 11.00 hores (EI i EP)
A les 12.00 hores (EI i EP)
A les 13.00 hores (ESO)
Visites presencials individuals al centre fent reserva de cita prèvia al centre al telèfon 93 714 53 85,
enviant un correu a fedac.castellar@fedac.cat o fent reserva a la pàgina web: https://castellar.fedac.cat/

ESCOLA EL SOL I

22 de febrer

A les 15.10 hores

Xerrada te

5 de març

A partir de les 10.00 hores

Visites pre
persones e
participan

LA LLUNA

Per participar a qualsevol de les dues jornades, cal fer reserva prèvia al ce
747 29 06, enviant un correu a comunicacions@solilluna.cat o omplint el
la pàgina web del centre: www.solilluna.cat

ESCOLA MESTRE PLA

24 de febrer

A les 17.30 hores

Xerrada tele

2 de març

A les 17.00 hores

Visites prese

Per participar tant a la xerrada com a la visita cal fer reserva prèvia al cen
714 78 35 o enviant un correu a escolamestrepla@xtec.cat

ESCOLA EMILI

26 de febrer

A les 9.30 hores

Visites prese
establerts

CARLES-TOLRÀ
A les 11.00 hores
A les 12.30 hores
3 de març

A les 17.30 hores

Xerrada tele

Per participar tant a les visites com a la xerrada cal fer reserva prèvia al centre omplint el formular a la
pàgina web del centre: https://agora.xtec.cat/escolaemilicarles/

INSTITUT PUIG DE LA CREU

1 de març

A partir de les 16.00 hores

Visites prese
persones cad

Per participar a les visites cal fer reserva prèvia al centre trucant al telèfon

INSTITUT ESCOLA

1 de març

A les 15.00 hores

Presentació

SANT ESTEVE

(EI i EP)
A partir de les 17.00 hores

Visites prese
persones,

2 de març (ESO)

A les 16.00 hores

Presentació

3 de març (ESO)

A partir de les 17.00 hores

Visites prese
persones

Per participar a les visites cal fer reserva prèvia al centre trucant al telèfon

INSTITUT CASTELLAR

7 i 8 de març

A partir de les 16.30 h

Visites prese
persones cad

Per participar a les visites cal fer reserva prèvia al centre trucant al telèfon
pàgina web
https://www.inscastellar.cat/

RECORDEU que només es pot fer una única sol·licitud de preinscripció i a la
sol·licitud teniu l’espai per poder indicar els centres per ordre de preferència.
Si en presenteu més d’una, quedaran invalidats els drets de prioritat (es
perdran tots els punts).
En la sol·licitud haureu d’escriure els codis dels centres d’educació infantil i
primària. Són els següents:
En la sol·licitud haureu d’escriure els codis dels centres d’educació secundària.
Són els següents:
08015697 COL·LEGI EL CASAL
08015703 FEDAC CASTELLAR
08046682 INSTITUT CASTELLAR
08058520 INSTITUT PUIG DE LA CREU
08076558 INSTITUT ESCOLA SANT ESTEVE

Escola El Sol i la Lluna
C. de les Bassetes, s/n

Escola Bonavista
C. de Bonavista, s/n

Escola Mestre Pla
C. de Josep Carner, 2

Institut Castellar
C. de Carrasco i Formiguera, 6

Institut Puig de la Creu
C. d' Alemanya, 34
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