
 

 

Benvolgudes famílies, 
 
Us volem donar la benvinguda a la nova etapa educativa del vostre fill/a i 
comunicar-vos que del 23 de març a l’1 d’abril de 2020 (ambdós inclosos) 
es realitzarà el procés de preinscripció a les Escoles d’Educació infantil, 
primària i secundària pel curs 2020-2021. 
 
Cada any el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
publica la resolució que regula el procés de preinscripció. Està en tràmit la 
publicació al DOGC de la resolució corresponent a la preinscripció del curs 
2020-2021 i cal esperar per saber els criteris generals i complementaris 
d’admissió d’alumnes i els barems. 
 
De moment a la web de la Generalitat informen sobre les dates de 
preinscripció i  del període de matriculació que serà del 23 de març a l’1 

d’abril. 

  
A mesura que vagin actualitzant la informació, aquesta estarà disponible a: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general/ i  
http://www.palauplegamans.cat/ 
 
Tot i això us fem arribar: 
 

 Calendari de les visites i les jornades de portes obertes dels centres 
educatius. 

 
 
Atentament, 
 
 
 
Ignasi Fargas Roca 
Regidor d’Educació 
 
 
 
 
 
 
Palau-solità i Plegamans, febrer de 2020 
 
 
 

  



 

 

Portes obertes. Preinscripcions 2020-2021 
 
 

Educació infantil i primària 
 
Escola Can Cladellas 6 de març de 2020  
 16:30 Xerrada informativa 
 Visita guiada De 15:15 a 16:15h  
 Visita lliure De 16:30 a 18:00h 
 Visita concertada (trucar al 938644710) 

  
Escola JM. Folch i Torres 12 de març de 2020  

16:45 Xerrada informativa famílies de P3 Edifici 
d’Infantil(Passeig de la Carrerada,49) 
Visites guiades De 9:30 a 11:00 i de 15:00 a 
16:30(concertar visita a consergeria o bé trucar 
al 938648885) 
Visita lliure  de  16:30 a 18:30h. 

           
Escola Palau                         13 de març de 2020   
          Visites guiades: Xerrada informativa i visita. 

Torn 1: DE 9:30 a 10:30h 
Torn 2: De 15:15 a 16:15h 
Torn 3: De 17:00 a 18:00h 
Visita concertada (trucar al 938645159) 

  
Escola Marinada                    Educació infantil, primària i secundària 

     14 de març de 2020  
          De 10:30 a 13:30h 
 
 
Educació secundària  

 
Institut Ramon Casas i Carbó Educació secundària obligatòria.   
               2 de març  de 2020 a les 18:00h 
          Educació Post obligatòria 

      27 d’abril  de 2020 a les 18:00h 
          Xerrada informativa i visita per grups. 
 
Institut Can Periquet             21 de març de 2020 
          De 11:00h a 13:00h 
          Xerrada informativa i visita per grups. 
  
 


