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CIRCULAR PORTES OBERTES 

 
Barcelona, 9 de febrer de 2021 

Benvolgudes famílies; 

Us informem que pròximament es realitzaran les jornades de 
Portes Obertes amb cita prèvia: 

Educació infantil: dissabte 6 de març de 10:00 a 13:00 h 

Educació primària i ESO: dissabte 13 de març de 10:00 a 

13:00 h 

Batxillerat: dissabte 17 d’abril de 10:00 a 13:00 h  

A totes les jornades es farà una visita d’instal·lacions en grups 
reduïts. Cal inscripció prèvia per tal d’organitzar els grups. En 

cas de voler realitzar una visita personalitzada també cal 
concertar-la prèviament. 

Truqueu al Parvulari (93 427 70 07) o al Col·legi (93 427 15 00) o 
reserveu la vostra visita des de la pàgina web: 

https://horta.lasalle.cat/portes-obertes/ 
 

Si coneixeu alguna família interessada en assistir-hi us agrairem que li doneu la informació que 
adjuntem amb aquesta circular o bé ens faciliteu les seves dades. 

Recordeu que per a les famílies de P5, a final de curs farem una reunió on s’explicarà el 
funcionament de primària.  

En el cas de l’alumnat de 6è de primària que passarà a 1r d’ESO, a final de curs, també es farà 

una reunió específica per explicar el funcionament de l’etapa d’ESO 

Aquelles famílies que estiguin interessades a preinscriure algun germà o germana d’alumnat que ja 
està en el centre, preguem que entreguin a Secretaria la part inferior d’aquest full. Enguany les 
dates de preinscripció són del 15 al 24 de març. 

Us agraïm la vostra col·laboració.         La direcció 

 

 

Família: _________________________________________________________________________ 

Nom de l’alumne/a que està al centre: ________________________________ Curs: ________ 

Nom del germà o germana: ________________________________________________________ 

Nom de l’amic o amiga: ____________________________________________________________ 

Curs en què se sol·licitarà la incorporació: ___________________________________________ 
Recordeu que és imprescindible inscriure’s abans per venir a les visites personalitzades o a les visites 
d’instal·lacions de portes obertes: https://horta.lasalle.cat/portes-obertes/ 
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