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PREINSCRIPCIÓ CURS 23-24 

Període de preinscripció:  

La RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual 

s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als 

centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres 

educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons 

públics, per al curs 2023-2024 indica que el període de presentació 

de sol·licituds a Educació Infantil i Primària serà del 6 al 20 de 

març de 2023, ambdós inclosos . La sol·licitud s'ha de presentar 

al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari 

electrònic disponible al web del Departament d'Educació (podeu 

accedir entrant a la noticia de la preinscripció de l’espai web de 

l’Escola).  

El període de presentació de sol·licituds a Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) serà del 8 al 20 de març, ambdós inclosos. 

  

Preinscripció d’Educació Infantil i Primària (Només cal   que 

facin aquesta preinscripció els alumnes de nou ingrés a 

l'Escola)  

 Reunió informativa al menjador d’Educació Infantil i visita a 

l’Escola pels nous alumnes d’Educació infantil 3 anys 

(I·3). Dimarts 22 de febrer de 2023, a les 17:30h. 

 Jornada de portes obertes: dimarts 28 de febrer de 

2023 de les 15:00h a les 16:30h.  

 Coordinació Escola – Llar. Durant el tercer trimestre els 

alumnes de I-3 aniran a la Llar d’Infants per convidar els nens 

i nenes de I-2, a visitar l’escola. En aquesta visita els 

prepararem un berenar i coneixeran el parvulari. 

 Reunió I3. A finals de juny, amb les famílies dels nens i 

nenes que s’incorporaran a I-3 el proper curs. En aquesta 

reunió s’informarà dels aspectes organitzatius d’aquest primer 

curs d’Educació Infantil. 

 

Pas a Secundària  

 Dimarts 21 de febrer de 2023 es va realitzar la jornada de 

portes obertes a l’Institut de Begues, a partir de les 

18:00h. 

 Taula rodona amb l’alumnat de 6è, exalumnes que ara fan 

1r d’ESO , xerrada de la directora de l’Institut de Begues i 

visita a les seves instal·lacions durant el mes de juny.   

 

Cordialment, 

   l’ Equip directiu 


