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Centre

Centre: Previsió de dates per la Jornada de Portes Obertes d'ESO i Batxillerat al Pius
Enviada per vgrau el 10/Gen/2020 - 18:37

Per a totes aquelles famílies que estiguin interessades en portar els seus fills al nostre centre, les dates previstes
en les que durem a terme la jornada de portes obertes d’aquest curs seran:
ESO Dimarts, 24 de març de 2020 a les 18h (1r torn) i 19h (2n torn).
BAT Dimarts, 5 de maig de 2020 a les 18h.
A més, també trobareu més informació sobre la preinscripció i les dates previstes per a formalitzar les sol·licituds al
web:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general/
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Previsió de les dates del procés de preinscripció que estableix el Departament d'Educació per al curs escolar
2020-2021.
Presentació de sol·licituds de preinscripció
Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria del 23 de març a l'1 d'abril de
2020
Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny primera quinzena de maig de
2020
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Cicles de grau superior de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny
segona quinzena de maig de 2020
Matrícula
Educació infantil de segon cicle, educació primària i 1r curs d'educació secundària obligatòria del 16 al 22 de juny
de 2020
2n curs d'educació secundària obligatòria del 29 de juny al 3 de juliol de 2020
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