Benvolguda família,
Segons les dades de què disposem, teniu un/a fill/a nascut a l’any 2016.
Us informem que el període de preinscripció a les escoles d’educació infantil i primària
per al curs 2019-2020, serà del 29 de març al 9 d’abril. (al dors trobareu el calendari
complet)
Per informar-vos i/o presentar les sol·licituds us podeu adreçar al centre escollit o a
l’Oficina Municipal d’Escolarització, situada a l’ajuntament, en el següent horari: de dilluns a
divendres de 8 h del matí a 2 h del migdia, i dilluns i dimecres de 4 h a 7 h de la tarda.
També podeu fer consultes al correu electrònic svcastellet@svc.cat

Us informem també que les escoles han preparat una Jornada de Portes Obertes per als
dies següents:
- Escola Puigsoler: dimecres 20 de març, a les 15 h
- Escola St. Vicenç: dimarts 26 de març, a les 15:05 h
- FEDAC St. Vicenç: dissabte 30 de març de 10 a 13 h i/o sol·licitant cita prèvia.

Ben atentament,

La Regidora d’Ensenyament

Silvia Vila Lopez

Sant Vicenç de Castellet, 11 de març de 2019

Plaça Ajuntament, 10

08295 Sant Vicenç de Castellet.
http://www.svc.cat

Tel: 936930611

Fax: 936930610

L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
INFORMA:

Calendari de preinscripció i matrícula curs
2019-2020
Segon cicle educació infantil, educació primària i
educació secundària obligatòria:
Publicació de l’oferta inicial

27 de març

Presentació de sol·licituds

29 de març al 9 d’abril

Publicació de llistes amb el barem provisional
Reclamació al barem

26 d’abril
29 d’abril al 3 de maig

Publicació de les llistes amb el barem definitives

8 de maig

Sorteig per determinar l’ordre de les sol·licituds

9 de maig

Publicació de l’oferta final

11 de juny

Publicació de les llistes d’alumnat admès

12 de juny

Període de matriculació

Del 20 al 26 de juny

Escola Puigsoler
Poeta Maragall, S/n
Tel. 93 833 22 44
www.xtec.cat/ceip-calsoler
ceip-calsoler@xtec.cat

Fedac Sant Vicenç
Dr. Trias, 76
Tel. 93 833 03 05
www.fedac.cat/santvicenc
fedac.santvicenc@fedac.cat

Escola Sant Vicenç
Pl. onze de setembre, s/n
Tel. 93 833 05 65
http://escolasantvi.blogspot.com
ceip-santvi@xtec.cat

Institut Castellet
Bisbe Perelló, s/n
Tel. 93 833 07 51
www.inscastellet.cat
iescastellet@xtec.cat

Més informació a:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio
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