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Procés de preinscripció escolar als ensenyaments obligatoris 2021-2022 

Informació sobre la campanya 

 

 

Benvolgut/da director/a,  

 

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

 del 15 al 24 de març (3-12)  

 del 17 al 24 de març (ESO)  

 

Aquesta setmana comencem la campanya de comunicació a xarxes socials i el dilluns vinent amb la 

resta de suports i formats habituals. Us volem avançar el resum de com l’hem orientada, les novetats i 

la resta d’informació que cal tenir present. 

 

1. Missatge de campanya 

Quin és el valor essencial que hem volgut posar de relleu en un any tan singular? 

Que els centres educatius sempre estan oberts i els i les professionals sempre en marxa. Reivindicar 

doncs el paper de l’escola com un espai segur on podem trobar-nos, compartir aprenentatges i 

fomentar l’esperit crític. Un espai on l’alumnat es pot desenvolupar com a ciutadanes i ciutadans lliures 

i feliços. Enguany el lema de campanya serà: «L’educació és el motor que mai no s’atura». D’altra 

banda, no podem deixar d’incidir en el fet que només fent equip podem assolir aquesta fita. 

 

2. Novetats: El Departament posarà en marxa una web específica de preinscripció  

Donant continuïtat a les últimes campanyes, l’estratègia comunicativa segueix desenvolupant-se en 2 

línies de treball: acompanyar les famílies en aquest moment i oferir suport als centres. Les novetats 

d’aquest any són, sobretot, les següents: 

o Pàgina web de preinscripció (encara no operativa) i materials informatius a càrrec del 

Departament d’Educació. 

o Formació per a centres educatius: “Com organitzar una sessió virtual de portes obertes”. 

o Sessions informatives de districte virtuals per a famílies. (calendari de les sessions) 

 

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

o Us facilitem aquesta 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 

2021-2022. 

 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/sessions_informatives_per_a_les_families
https://www.edubcn.cat/comunicats_centres/20210211_Preinscripcio_escolar_21-22_Carta_families_GERMANS.pdf
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4. Altres materials i accions de campanya 
 

Materials en paper 

o El cartell per centres «Preinscripció Escolar 2021-2022» (que rebreu imprès als 

centres).  

 

Materials que us facilitem en format digital 

o Bàners de diverses mides per penjar-los als vostres webs (bàners portes obertes | 

bàners preinscripció) 

o Fullet informatiu que hem enviat a les llars, juntament amb les cartes, de totes les 

famílies que consten en el padró municipal i que han d’escolaritzar a P3 i/o a 1r de la 

ESO al curs vinent. (Fullet informatiu P3 | Fullet informatiu ESO)  

 

Materials disponibles properament al web 

o Pàgina web de preinscripció del Departament d’Educació 

o Guia de preinscripció 

o Podcasts informatius 

o Vídeo tutorial  

 

Altres accions 

o Aquí podeu veure el detall del calendari i enllaços a les sessions informatives de 

districte virtuals (10 de P3 i 10 d’ESO) que es faran entre el 23 de febrer i el 10 de 

març.  

 

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

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

coordinadores territorials, així com al correu de comunicacio.ceb@gencat.cat  

 

Salutacions cordials, 
 

Barcelona, 9 de febrer de 2021 

Berta Argany 

Directora de Comunicació i Relacions Institucionals 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tip8JmelkqM7P1A7ZcBXiEDUaTc9FhBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tip8JmelkqM7P1A7ZcBXiEDUaTc9FhBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15HxUknao35migI-Pvc0b1eIzRjVYs2zk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12OTErvYWO22Tmi1YRsDEmxhdNESFJZwz?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gtmOKmEOgSUibY5lIQfaKu4Gnp94wSRu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSCrhtGndiMAbUp0vrIGXApyjenRd1oG/view?usp=sharing
mailto:comunicacio.ceb@gencat.cat

