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Els centres educatius d'infantil i primària obren les seves portes de cara al període de
preinscripcions
Els centres educatius d'educació infantil i primària de la
ciutat es preparen per al període de preinscripcions per al
curs 2018-2019 amb jornades de portes obertes a les famílies.
La primera visita prevista és aquest dissabte a la Farga i
s'allargaran fins al 12 de març amb la jornada de portes
obertes de l'escola Collserola. A més, l'Oficina Municipal
d'Escolarització començarà a atendre sense cita prèvia a
partir del 20 de febrer i fins al 18 de maig.

Calendari de les jornades de portes obertes
- La Farga, 10 de febrer de 10 a 13:30h
- Santa Isabel, 17 de febrer d'11 a 13h
- El Pinar, 17 de febrer a les 11:30h
- Escola Catalunya, 23 de febrer a les 15h
- Escola Infantil la Farga, 24 de febrer de 10 a 13:30h
- Thau, 24 de febrer a les 10:30h
- Escola La Floresta, 26 de febrer a les 15h
- Pureza de María, 27 de febrer a les 9:30h
- Escola La Mirada, 27 de febrer a les 17:15h
- Escola Pi d'en Xandri, 28 de febrer a les 15:15h
- Escola Turó de Can Mates, 1 de març a les 18h
- Escola L'Olivera, 2 de març a les 15h
- Escola Pins del Vallès, 5 de març a les 15h
- Escola Jaume Ferran i Clua, 6 de març a les 15:15h
- Escola Gerbert d'Orlhac, 7 de març a les 17:30h
- Escola Ciutat d'Alba, 8 de març a les 15:15h
- Escola Joan Maragall, 9 de març a les 15:15h
- Escola Collserola, 12 de març a les 17:30h
Oficina Municipal d'Escolarització
De cara al període de preinscripcions, l'Oficina Municipal d'Escolarització atendrà sense cita prèvia a partir del
20 de febrer. L'hora d'atenció és de dimarts a divendres de deu del matí a dues del migdia i els dimecres de dos
quarts de cinc a tres quarts de set de la tarda.
A partir del 21 de maig, caldrà concertar entrevistes des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana per a famílies
nouvingudes i peticions d'escola fora del termini. També es poden fer consultes telefònicament al Servei
d'Educació, 93 565 70 00.
Centres educatius
Aquí es pot consultar el mapa de la localització dels centres educatius de Sant Cugat
Sant
Cugat té 58 centres educatius, que es classifiquen en públics, concertats i privats, segons la seva
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titularitat. En total hi ha vuit escoles bressol municipals, 16 privades, 12 centres públics d'infantil i primària,
cinc de secundària, set concertats, vuit privats i dos d'ensenyaments artístics.
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