
Benvolguda família,

Segons consta en el padró municipal, teniu una filla o un fill que va néixer l’any 2010 i/o el 2019. Si ho desitgeu, 
el vostre fill o la vostra filla nascut el 2019 pot iniciar el proper setembre el segon cicle de l’etapa d’Educació Infantil 
(nivell EI3) i si va néixer el 2010, iniciarà l’Educació Secundària Obligatòria. Des de l’Ajuntament volem acompa-
nyar-vos en aquest moment tan important en el desenvolupament personal del vostre infant, facilitant-vos infor-
mació necessària per a l’accés a l’escola o a l’institut.

La nostra ciutat us ofereix un ampli ventall de centres entre els que ben segur trobareu aquell que respongui a 
les vostres expectatives. Els centres educatius programen cada any unes jornades de portes obertes durant les 
quals podreu conèixer-los més a fons. Cal consultar les seves pàgines web per saber les dates, horaris i què cal fer. 
Us animem a visitar els centres, particularment els que teniu més a prop de casa, per tal de conèixer personalment 
els equips professionals, les instal·lacions, els projectes, els serveis i l’oferta de places, entre d’altres. 

Us recomanem consultar a la web municipal cerdanyola.cat/educacio/preinscripcio la publicació de l’oferta 
educativa al municipi, on podeu conèixer els valors que els identifiquen, els trets d’identitat de cada centre i les 
dades de contacte, així com consultar el mapa escolar de la ciutat. Escollir un centre proper al domicili sol facilitar 
l’organització familiar i, sobretot, potencia l’autonomia dels infants: anar sols a l’escola, teixir una xarxa d’amistats 
al barri o quedar per fer un treball escolar, entre d’altres.

A les famílies amb infants que iniciaran l’escolaritat a Educació Infantil 3 anys el proper mes de setembre us 
convidem a la reunió informativa en la que explicarem detalladament el procés de preinscripció i matrícula. La 
reunió serà telemàtica. Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç: youtu.be/TlGkXAeLTfI

Per tal de poder accedir a una plaça escolar heu de seguir el procediment que estableix el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya per a la preinscripció i la matrícula per al curs 2022-20231.

El període de preinscripció previst per a l’admissió d’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics és 
el comprès entre els dies 7 i 21 del proper mes de març per l’Educació Infantil i Primària i del 9 al 21 de març per 
a l’Educació Secundària Obligatòria. En una única sol·licitud podreu demanar, per ordre de preferència, més d’un 
centre educatiu. És important que tingueu present que només es pot presentar una sol·licitud i que la formalització 
de més d’una sol·licitud d’admissió comporta la pèrdua dels drets de prioritat que puguin correspondre.

A la web municipal cerdanyola.cat/educacio/preinscripcio trobareu informació general sobre la preinscripció i 
informació específica de la nostra ciutat: zones educatives, relació de centres educatius, etc. Esperem que aques-
ta informació us sigui d’utilitat i desitgem que la nova etapa educativa de la vostra filla o del vostre fill sigui motiu 
de satisfacció per a vosaltres.

Cordialment,

Carlos Cordón Núñez            David González  Chanca

                             

Alcalde de Cerdanyola            Regidor d’Educació

Cerdanyola del Vallès, 7 de febrer de 2022

1Podeu consultar la normativa bàsica sobre el procés a la web: preinscripcio.gencat.cat

A les famílies amb infants nascuts/des el 2010 i/o el 2019
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01 • CEE Jeroni de Moragas
xtec.cat/centres/a8035623

02 • Escola Bellaterra
agora.xtec.cat/ceip-bellaterra

03 • Escola Carles Buïgas 
agora.xtec.cat/ceipcarlesbuigas

04 • Escola Collserola
agora.xtec.cat/escolacollserolacerdanyola

05 • Escola Les Fontetes
agora.xtec.cat/ceiplesfontetes

06 • Escola Municipal La Sínia
agora.xtec.cat/escolamunicipal-lasinia

07 • Escola Saltells
saltells.com

08 • Escola Sant Martí
agora.xtec.cat/ceipsantmarti-cerdanyola

09 • Escola Serraparera
agora.xtec.cat/ceipserraparera

10 • Escola Turó de Guiera
agora.xtec.cat/ceipturodeguiera

11 • Escola Xarau
agora.xtec.cat/ceipxarau

12 • FEDAC Cerdanyola
cerdanyola.fedac.cat

13 • Montserrat
cmontserrat.cat

14 • Ramon Fuster
escolaramonfuster.cat

15 • Institut Banús
agora.xtec.cat/iesbanus

16 • Institut Forat del Vent
agora.xtec.cat/iesforatdelvent

17 • Institut Gorgs
agora.xtec.cat/ies-gorgs

18 • Institut Jaume Mimó
agora.xtec.cat/iesjaumemimo

19 • Institut Pere Calders
agora.xtec.cat/insperecalders

Mapa escolar 
de la ciutat

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Accediu a la web de cada centre
per tenir més informació.
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