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Jornades de portes obertes als centres educatius Alt Urgell - curs 2017-2018:  

INS LA VALIRA: Dimecres dia 8 de març 

Visita guiada: 1a convocatòria: 19h; 2a convocatòria 19:30h; Sessió informativa al gimnàs del 
centre: 20h. 
 
INS JOAN BRUDIEU: Realitzen dues jornades de portes obertes: 
 

1. Dimarts 7 de març: adreçada a les famílies que volen pre-inscriure i matricular els 
seus fills i filles als estudis d'ESO, amb aquest horari:  

 19:00h, visita a les instal·lacions de l'Institut, amb tres torns (19:00 - 19:15 - 19:30); 
  20:30h, reunió informativa a la sala d'actes. 
 

2. Dimarts 2 de maig: per a les famílies que volen pre-inscriure i matricular els seus fills i 
filles als estudis de BTX i FP, amb aquest horari: 

 20:00h, visita a les instal•lacions de l'Institut;  
 20:30h, reunió informativa a la sala d'actes 
 
ESCOLA LA VALIRA: cal trucar per concertar visita. 
 
CASTELLCIUTAT: cal trucar per concertar visita. 
 
LA SALLE: Dissabte 18 de març de 10h a 13h. 
 
Els dies: dimarts 13 i  dimecres 14 de març: Escola Oberta.  
- Infantil i primària: 10:30h 
- ESO: 9h 
- Cicles formatius: 18:30h 
 
ALBERT VIVES: Dissabte 18 de març de 10.30h a 13h 
 
De 10:30h a 11:45h - Visita de l'escola 
A les 12:00 - Xerrada informativa 
 
També es podrà visitar l'escola en horari escolar trucant i concertant visita. 
 
PAU CLARIS: Dissabte 4 de març de 10h a 13h 
 
 
Resta de centres educatius, trucar al centre per concertar hora i dia de visita: 
 
ESCOLA SANT MIQUEL (Peramola): trucar per concertar dia i hora per visitar l'escola. 
Telèfon de contacte: 973 46 30 04 
 
ESCOLA DE TUIXENT (Tuixent): Des de l’escola proposen que les famílies que vulguin passin 
un matí a l’escola, la proposta és en dimecres o dijous al matí.  
Telèfon de contacte: 973 37 01 08 
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ESCOLA SANT ESTEVE (Alàs): Jornada portes obertes 11 de març d’11 a 13 hores. Curs 
2017-2018 volen implantar pla pilot 0 a 3 anys (si hi ha un nombre mínim d’infants) 
Telèfon de contacte: 973 35 35 73 
 
ESCOLA ROSA CAMPÀ (Montferrer): trucar per concertar dia i hora per visitar l'escola. 
Telèfon de contacte: 973 36 04 21 
 
ESCOLA SANT CLIMENT (Coll de Nargó): trucar per concertar dia i hora per visitar l'escola. 
Telèfon de contacte:  973 38 34 00 
 
ESCOLA ARNAU MIR (Pla de Sant Tirs): trucar per concertar dia i hora per visitar l'escola. 
Telèfon de contacte: 973 38 73 37 
 
ESCOLA MIRET I SANS (Organyà): trucar per concertar dia i hora per visitar l'escola. 
Telèfon de contacte: 973 38 31 38 
 
ESCOLA SANT JORDI (Oliana): trucar per concertar dia i hora per visitar l'escola. 
Telèfon de contacte: 973 47 00 60 
 
INS Aubenç (Oliana): trucar per concertar dia i hora per visitar l'escola. 
Telèfon de contacte: 973 47 04 44 
 
 
 
 
 
 
 


