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Benvolgudes famílies, 
 
 
Aquesta situació extraordinària en la que ens trobem ha fet que no haguem pogut fer la Jornada de 
Portes Obertes tal i com la teníem pensada. No volem que us quedeu sense conèixer el nostre 
Projecte Educatiu i quina és l’organització del nostre centre. És per això que us hem preparat una 
presentació amb uns talls de video, tant d’alumnat com de l’equip directiu on compartim amb 
vosaltres tot allò que pensem que us pot ser d’interès. 
 
Per una part us adjuntem un díptic on trobareu explicats els nostres trets identitaris. També hi ha 
les dates inicials de la preinscripció, que ja no són les vàlides, quan tinguem les noves dates 
actualitzades us n’informarem. 
 
Descàrrega del diptic 
 
També us adjuntem una presentació que inclou les explicacions que us hem preparat, algunes 
d’elles des del confinament. Es una presentació en format Prezi que us recomanem que mireu amb 
ordinador per gaudir d’una millor experiència. En ella podreu avançar al vostre gust. Aturar-vos en 
aquells aspectes que trobareu més rellevants tot emprant els cursors d’endavant i endarrere. Hi 
trobareu explicats els nostres trets identitaris així com un apartat de preguntes freqüents, que hem 
pensat que poden resoldre els dubtes que pugueu tenir. També tindreu l' oportunitat de fer un 
passeig virtual pel nostre centre. 
 
Presentació de les portes obertes 
 
Per si voleu veure la presentació amb el mòbil o teniu problemes en la visualització de la 
presentació, hem fet un únic video amb tota la presentació de cap a peus. 
 
Video de la presentació de les portes obertes 
 
Esperem gaudiu tant de la presentació com gran és la il·lusió que posem per ensenyar-vos quin és el 
projecte que tenim pels vostres fills i filles, en el cas en que considereu confiar en nosaltres la seva 
educació per als propers cursos 
 
Us anirem fent arribar informació sobre els processos de preinscripció, matrícula i altres a mesura 
que aquests es vagin concretant. 
 
Una abraçada cordial, i cuideu-vos molt en aquests dies. 
 
L’Equip Directiu  
 
 

https://drive.google.com/file/d/13Jk9FF9fshvGJBh-3zbBTjYcFuu8w8c8/view?usp=sharing
https://prezi.com/p/ogx5dql5tf7z/?present=1
https://drive.google.com/file/d/1wX4Tq1q-bN6gQzjCF30ViO1ChSqexvEL/view?usp=sharing

