
CENTRE EDUCATIU DIES PORTES OBERTES Telèfon E-mail
EBM LA BARQUETA dissabte 10 d'abril amb cita prèvia 93 540 96 54 labarqueta@elmasnou.cat

EBM SOL SOLET divendres 16 d'abril a les 17:30 h 93 540 90 49 solsolet@elmasnou.cat

BAMBI Informacions i visites a l'escola amb cita prèvia 93 540 82 52 bambi.masnou@hotmail.com

PETIT VAILET dilluns 19 d abril a les 18,30h 93 555 57 11 vailetsparc@yahoo.es

CA LA RITA dissabte 17 d'abril amb cita prèvia 93 555 22 51 a8050193@xtec.cat

ESCOLA FERRER I GUÀRDIA 24 de febrer reunió telemàtica a les 17:15h. Dies 25 i 26 de febrer visites amb cita prèvia 93 555 81 67 ceipferreriguardia@xtec.cat

ESCOLA LLUÍS MILLET 23 de febrer reunió telemàtica a les 19h. Dies 24 i 25 de febrer visites amb cita prèvia 93 555 49 38 a8032701@xtec.cat

ESCOLA MARINADA 1 de març reunió telemàtica a les 18h. Dies 2 i 3 de març visites amb cita prèvia 93 540 31 84 a8043930@xtec.cat

ESCOLA OCATA 18 de febrer reunió telemàtica a les 18h. Dies 19 i 20 de febrer visites amb cita prèvia 93 555 18 24 ceip-ocata@xtec.cat

ESCOLA ROSA SENSAT
Reunions telemàtiques dilluns 22 de febrer a les 11:00 h, dimarts 23 de febrer a les 15:00 h, dimecres 24 de febrer a les 19:00 h. 

Visites amb cita prèvia dilluns 22 i dimarts 23 de febrer a les 17:00h. 
93 555 86 03 a8038031@xtec.cat

ESCOLA BERGANTÍ 10, 11 i 13 de febrer visites amb cita prèvia 93 555 49 50 esc-berganti@xtec.cat

ESCOLÀPIES EL MASNOU

Portes obertes presencials de petits grups (amb cita prèvia):

20 de febrer de 10h. a 14h.

26 de febrer de 17:30h a 20h.

1 de març de 17:30h a 20h.

Reunió telemàtica:

Dimecres 10 de febrer a les 19h. i a les 21h.

Visites individuals: sempre (amb cita prèvia)

93 540 31 36 info@escolapieselmasnou.org

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA 5 de març reunió telemàtica al matí. Dies 26 de febrer, 4 i 5 de març a la tarda visites amb cita prèvia 93 555 04 07 info@safamasnou.com

INSTITUT MAREMAR

Portes Obertes ESO: Xerrada informativa (telemàtica) dijous 4 de març a les 19h. Visita amb cita prèvia  dissabte 6 al matí i dimarts 9 i dijous 

11 de març en horari de tarda. 

Portes Obertes Batxillerat:  Xerrada informativa  (telemàtica) dijous 22 d'abril a les 19h. Visita amb cita prèvia  dissabte 24 d'abril en horari de 

matí i dimarts 27 en horari de tarda. 

Portes Obertes Formació Professional:  Xerrada informativa  (telemàtica) dilluns 3 de maig a les 18.30. Visita amb cita prèvia divendres 7 de 

maig de 18 a 20h

93 540 23 98 iesmaremar@xtec.cat

INSTITUT MEDITERRÀNIA

Visita individualitzada i personalitzada en horari de tardes de dilluns a dijous de 16.30 a 19.00h. Per concertar entrevista, només cal trucar al

centre (935550404) i/o omplir enllaç de reserva de cita prèvia (Pàgina web)  

Dimecres 24 de febrer per la tarda (franges horàries de 18 a 21h) - Portes obertes telemàtiques

Dissabte 27 de febrer pel matí (10h a 13h) - Portes oberres presencials (grups reduïts)

Dimecres 10 de març per la tarda (franges horàries de 18 a 21h) - Portes obertes telemàtiques (2a opció i dubtes)

93 555 04 04 iesmediterrania@xtec.cat

CFPAM Al mes de juny data a confirmar. 93 557 18 82 cfam@elmasnou.cat
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