
 DATES  DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2021/2022

Primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
Escoles Bressol Municipals (La Fil·loxereta i L'Espurna) 
del 10 al 20 de maig de 2021
Presentació sol·licituds amb suport informàtic (www.santsadurni.cat) i, de manera presencial, a l'Oficina Municipal 
d'Escolarització (Casal d'Entitats).

Col·legi Sant Josep
Consulteu-ho al centre educatiu. 

Escola Vedruna-Sant Sadurní
Del 15 al 24 de març de 2021
Al centre educatiu

Segon cicle d’educació infantil i educació primària (3-12 anys)
Escola La Pau, I-E Jacint Verdaguer, Col·legi Sant Josep i Escola Vedruna-Sant Sadurní
Del 15 al 24 de març de 2021
Presentació de sol·licituds en línia a través de la web (www.preinscripcio.gencat.cat). Per fer el tràmit podeu sol·licitar 
suport als centres educatius o a l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Educació secundària obligatòria (ESO) (12-16 anys)
I-E Jacint Verdaguer, Escola Intermunicipal, Col·legi Sant Josep i Escola Vedruna-Sant Sadurní
Del 17 al 24 de març de 2021
Presentació de sol·licituds en línia a través de la web (www.preinscripcio.gencat.cat). Per fer el tràmit podeu sol·licitar 
suport als centres educatius o a l'Oficina Municipal d'Escolarització.   
     
Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional (CFGM)
Escola Intermunicipal, Col·legi Sant Josep i Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech
De l'11 al 17 de maig de 2021
Presentació de sol·licituds en línia a través de la web (www.preinscripcio.gencat.cat).

Cicles de grau superior de formació professional (CFGS)
Escola Intermunicipal i Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech
Del 25 al 31 de maig de 2021
Presentació de sol·licituds en línia a través de la web (www.preinscripcio.gencat.cat).

Altres ensenyaments
Escola  Municipal de Música Sant Sadurní: consulteu-ho al centre educatiu.
Educació d'adults (Centre de Formació d'Adults a Sant Sadurní d'Anoia (a partir de 18 anys))  :   consulteu-ho al centre 
educatiu.
                                  
Informació sobre preinscripcions referents a altres estudis: www.preinscripcio.gencat.cat

Servei d'Educació- Oficina Municipal d'Escolarització- c/ Marc Mir, 15 (Casal d'Entitats) Tel 93 818 42 24 Ext.4
08770- Sant Sadurní d'Anoia
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