
Portes obertes 
als centres 
d’ensenyament 
de Mataró 
/ curs 2012 - 2013

Per tal que pugueu visitar personalment 

els centres educatius, s’han programat 

unes jornades de portes obertes, en 

les quals el professorat i representants 

de les associacions de mares i pares i 

alumnes us mostraran les instal·lacions 

i informaran de les característiques del 

centre i serveis que ofereixen. 

PREINSCRICIONS CURS 2012-2013 
Properament, entre febrer i abril, s’obrirà el termini de preinscripció per 
demanar plaça als centres, per a les edats i nivells educatius següents:

Quan el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
publiqui les dades oficials de preinscripció, s’informarà a les famílies a 
través dels mitjans de comunicació i també directament als domicilis.

Cal saber que: El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya publica una normativa marc que regula els procediments per accedir 
a tots els centres docents sostinguts amb fons públics, és a dir als centres 
públics i a I’oferta concertada dels centres privats. 
   

Aquesta normativa estableix que:
   

• L’admissió d’alumnes no pot estar supeditada a cap mena de discriminació 
per raons ideològiques, religioses, morals, socials, de raça, sexe, naixement, 
nacionalitat o qualsevol altra de caràcter personal o social, ni tampoc pot 
estar condicionada a la pertinença a una entitat o associació o a una apor-
tació econòmica o personal.
   

• Tots els centres han d’informar les famílies del seu projecte educatiu, de 
les subvencions que reben i de les activitats complementàries que ofereixen 
i del seu cost.
   

• En cas que en un centre hi hagi més demandes que places disponibles, les 
sol·licituds es puntuaran segons els criteris del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 
   

En el cas d’alguns ensenyaments postobligatoris, aquests barems són espe-
cífics, determinats per I’especialitat a la qual es vol accedir: batxillerat d’arts, 
formació professional específica de grau superior o ensenyaments artístics.
   

• Tots els infants que hagin de cursar el nivell de P-3 (primer curs del segon 
cicle d’educació infantil) han de fer la sol·licitud d’admissió, encara que ha-
gin estat matriculats en un curs anterior en el mateix centre que sol·liciten, 
perquè els centres sostinguts amb fons públics no poden fer cap mena de 
reserva prèvia.
   

A Mataró hi ha una comissió de garanties d’admissió, que garanteix la 
participació dels diferents sectors educatius en el correcte seguiment 
del procés.

Educació infantil 1r cicle Escoles bressol municipal

Escoles i escoles privades concertades

Instituts i escoles privades concertades

Instituts i escoles privades concertades
i aules dels programes de qualificació 
professional inicial

Educació infantil 2n cicle

Educació secundària obligatòria

Educació postobligatòria
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS ENSENYAMENT PÚBLIC SECUNDARI

ENSENYAMENT CONCERTAT
Infantil, primària i/o secundària segons centre

ENSENYAMENT PÚBLIC INFANTIL I PRIMÀRIA

CERDANYOLA

ELNA

ELS GARROFERS

ELS MENUTS

LA LLÀNTIA

LA RIERETA

LES FIGUERETES

ROCAFONDA

TABALET

ALEXANDRE SATORRAS

DAMIÀ CAMPENY

J. PUIG I CADAFALCH

MIQUEL BIADA

PLA D’EN BOET

THOS I CODINA

    ‘‘          ‘‘

BALMES

COR DE MARIA

DIVINA PROVIDÈNCIA

     ‘‘              ‘‘

     ‘‘              ‘‘

EL TURÓ

 ‘‘    ‘‘

ESCOLA PIA SANTA ANNA 

FRETA

GEM

L’ARBOÇ (CEE)

MARE DE DÉU DE LOURDES

MARISTES VALLDEMIA

MERITXELL

SAGRAT COR DE JESÚS

SALESIANS

SANT JOSEP

SOL-IXENT

ÀNGELA BRANSUELA

ANGELETA FERRER

ANTONIO MACHADO

ANXANETA

CAMÍ DEL CROS

CAMÍ DEL MIG

CIRERA

GERMANES BERTOMEU

JOAN COROMINES 

J. MANUEL PERAMÀS

JOSEP MONTSERRAT

LA LLÀNTIA

LES AIGÜES (CEE)

MARIA MERCÈ MARÇAL

MARTA MATA

MONTSERRAT SOLÀ

ROCAFONDA

TOMÀS VIÑAS

TORRE LLAUDER

VISTA ALEGRE

Dl 16 / abril

Dl 16 / abril

Dt 24 / abril

Dc 11 / abril

Dt 24 / abril

Dt 17 / abril

Dt 24 / abril

Dc 18 / abril

Dc 25 / abril

Dg 19 / febrer

Dg 26 / febrer 

Dg 26 / febrer

Dc 15 / febrer 

Dc 22 / febrer

Dg 12 / febrer

Dc 22 / febrer

Ds 11 / febrer

Ds 25 / febrer 

Dl 13 / febrer

Dt 14 / febrer

Dc 15 / febrer

Dj 2 / febrer

Dv 3 / febrer 

Ds 11 / febrer

Ds 11 / febrer 

Ds 4 / febrer

Ds 11 / febrer

Ds 28 / gener 

Dj 26 / gener

Ds 4 / febrer 

Ds 28 / gener

Ds 4 / febrer

Ds 25 / febrer

Dg 12 / febrer

Dj 23 / febrer

Ds 11 / febrer

Dg 26 / febrer

Dc 22 / febrer

Dc 15 / febrer

Dg 12 / febrer

Dc 8 / febrer

Dv 24 / febrer

Dj 23 / febrer

Dc 22 / febrer

Dt 21 / febrer

Dj 23 / febrer

Dv 24 / febrer

Dj 9 / febrer

Ds 25 / febrer

Dt 21 / febrer

Dt 7 / febrer

Dt 21 / febrer

de 18.30 a 20h

de 18.30 a 20h

de 18.30 a 20h

de 18.30 a 20h

de 18.30 a 20h

de 18.30 a 20h

de 18.30 a 20h

de 18.30 a 20h

de 18.30 a 20h

d’11 a 13.30h

d’11 a 13.30h

d’ 11 a 13.30h

de 19 a 21h

de 19 a 21h

d’11 a 13.30h

de 19 a 21h

de 10 a 13h

d’11 a 13h

de 17.15 a 18.30h

de 17.15 a 18.30h

de 17.15 a 18.30h

a les 15.30h 

a les 15.30h i a les 19h 

de 10 a 13h

de 10 a 13h 

de 10 a 13h

d’11 a 13h

d’11 a 14h 

de 10 a 12h

de 10.30 a 13.30h 

a les 11h

d’11 a 13h

de 10 a 13.30h

d’11 a 13h

de 17 a 19.30h

de 12 a 14h

a les 10.30h i a les 11.30h

de 17 a 19h

a les 17h i a les 18h

d’ 11 a 13h

de 17.30 a 20.30h

de 17 a 19.30h

de 17 a 19.30h

a les 17h i a les 18.15h

de 17 a 19h

de 17 a 19h

d’11 a 13h

de 17.15 a 19.30h

de 17.30 a 19h

de 17 a 19.30h

a les 17.15h - 18.15h i 19.15h

d’11.30 a 14h i de 15 a 18.30h
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Cal concertar directament - Tel. 93 757 77 39

Cal concertar directament --Tel. 93 114 55 35


