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Benvolgut, benvolguda 

 

Com cada any en aquestes dates, som a les portes de la preinscripció escolar, que enguany 

serà del 29 de març al 9 d’abril. Aquesta setmana comencem la campanya de comunicació, i us 

volem avançar el resum de l’estratègia i algunes novetats.  

Us adjuntem el cartell general amb la creativitat de campanya i us facilitem els enllaços per 

accedir a diversos materials de comunicació que podreu utilitzar al vostre centre. 

1. Missatge de campanya 

«En l’educació, fem equip » continua sent un missatge de valors, de confiança i de complicitat 

que permet sintonitzar les expectatives i il·lusions de les famílies amb l’ADN de la xarxa de 

centres i professionals de l’educació que formem el Servei d’Educació de Barcelona. La 

preinscripció és un moment important per a tots. I volem compartir amb la ciutat tot el que fem a 

cada aula, a cada centre i a cada barri per garantir les oportunitats educatives de tots els infants i 

joves. 

2. Novetats: enguany accions específiques per secundària  

En línia amb les últimes campanyes, l’estratègia comunicativa descansa en dos pilars: 

acompanyar les famílies en aquest moment i oferir suport i assessorament als centres. Les 

novetats d’aquest any són, sobretot, les següents: 

• Cartes per a les famílies de secundària 

• Sessions informatives específiques per a famílies de secundària 

• Guia de Preinscripció de secundària. 

3. Carta adreçada a les famílies que tenen germans que s’incorporaran a P3 

• Adjuntem  una carta per tal que la lliureu, per correu electrònic o en mà, a les famílies del 

vostre centre que tenen germans que faran la preinscripció a P3 per al curs 2019-2020. 

4. De quins materials, accions i suports disposeu? 

MATERIALS PER ALS CENTRES EN SUPORT DIGITAL 

• Suports digitals de bàners i elements gràfics (enllaç amb la informació) 

• Cartell de les sessions informatives (enllaç amb la informació) 

• Dossier de bones pràctiques sobre “Jornades de Portes Obertes: obrim-nos a la 

comunitat, al barri i a la ciutat” (enllaç amb la informació) 

ELS CENTRES REBREU PER CORREU POSTAL 

• El Cartell per centres «Preinscripció Escolar 2019-2020» (enllaç amb la informació) 

• 5 exemplars de la Guia de preinscripció per a Educació Infantil i Primària (enllaç amb 

la informació). Les guies s’han distribuït a les famílies a les sessions informatives, a 

través de les escoles bressol i també a les oficines d’escolarització.  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B2WD1C7ISkNLanc5dGI3SnRoeHM?usp=sharing
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/sessions_informatives_per_a_les_families
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/02_preinscripcio_2018_2019/DOSSIER_OBRIM_PORTES_ORIENTACIONS_EXPERIENCIES_I_24_CONSELLS.PDF
//www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/02_preinscripcio_2019_2020/CEB_catell_A3_baixa.pdf
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/guies
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/guies


 

ACCIONS I MATERIALS PER A LES FAMÍLIES 

• 40 Sessions informatives tant per a famílies de P3 com per a famílies de 1r d’ESO, a les 

quals us convidem a ser-hi presents. (enllaç amb la informació) 

• Guia de preinscripció per a Educació infantil i primària. Disponible ara en català i 

castellà i la setmana del 25 de febrer també en: anglès, francès, urdú, àrab, xinès i rus. 

(enllaç amb la informació) 

• Guia de preinscripció per a Educació secundària. Disponible en català i castellà. 

(enllaç amb la informació) 

• Vídeo Tutorial: la preinscripció pas a pas. Disponible ara en català i castellà i la 

setmana del 25 de febrer també en: anglès, francès, urdú, àrab, xinès i rus. (enllaç amb 

la informació) 

• Fullet  de districte amb la relació de centres educatius i recursos bàsics de cada districte.  

 

5 Calendari  

El calendari amb el qual treballem ara mateix és la següent: 

• Inici de campanya                                18 de febrer 

• Sessions informatives de districte       25 de febrer a 12 de març 

• Preinscripció                                       29 de març al 9 d’abril 

 

Aquestes accions i la implicació de cada centre contribuiran a donar visibilitat l’oferta educativa de 

la ciutat i, posar-la en valor. Si teniu qualsevol sobre la campanya us podeu adreçar a les 

coordinadores territorials, així com al Gabinet de Gerència. 

 

Salutacions cordials, 

 

Mercè Massa 

Gerent 

 

 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/sessions_informatives_per_a_les_families
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/guies
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/guies
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/videos
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/videos

