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Ensenyaments postobligatoris als 
instituts del Prat de Llobregat 

cicles formatius i CAS) 

nsenyaments d'idiomes a l'Escola 
Oficial d'Idiomes del Prat 
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de maig 



Els instituts i l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obren les portes per tal que l'alumnat i 
les famílies puguin visitar els centres i rebre informació de
formalitzar la preinscripció i 
formatius, curs d'accés a cicles formatius de grau superior (CAS), 
formació i inserció (PFI) i ensenyaments d'idiomes.
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Jornades de portes obertes

 

INS Illa dels Banyols
C. de Lo Gaiter del                                                                               
Llobregat, 121
Tel. 93 370 62 11
www.insilla.net
 

INS Baldiri Guilera
C. del 
Tel. 93 379 18 95
agora.xtec.cat/ies
 
 

 
INS Ribera Baixa 
C. de l'Aneto, 2
Tel. 93 478 24
www.iesriberabaixa.cat
 
 

 

INS Estany de la Ricarda
C. de Salvador Espriu, 1
Tel. 93 478 82 99
www.estanydelaricarda.cat
 

i l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obren les portes per tal que l'alumnat i 
les famílies puguin visitar els centres i rebre informació de com funcionen 
formalitzar la preinscripció i la matrícula en els ensenyaments de batxillerat, cicles 

curs d'accés a cicles formatius de grau superior (CAS), 
formació i inserció (PFI) i ensenyaments d'idiomes. 

Jornades de portes obertes - Curs 2017 - 2018

INS Illa dels Banyols 
C. de Lo Gaiter del                                                                               
Llobregat, 121 
Tel. 93 370 62 11 
www.insilla.net 

Programes de formació i inserció (PFI):
Dimecres 3 de maig
CFGM: Dimecres 3 de maig
CFGS: Dimecres 10 de maig
Curs d'accés a cicles formatius de grau 
superior (CAS):
Dimecres 10 de maig

 

 

 Batxillerat: 
 Dilluns 8 de maig

 
 

NS Baldiri Guilera 
. del Mestre Vigo Garreta, 1 

Tel. 93 379 18 95 
agora.xtec.cat/ies-baldiri 

INS Ribera Baixa  
C. de l'Aneto, 2-4 
Tel. 93 478 2401 
www.iesriberabaixa.cat 

Programes de formació i inserció 
(PFI) i CFGM: 
Dimecres 26 d’abril
CFGS: 
Dimecres 3 de maig

 

INS Salvador Dalí 
Av. del Pare Andreu de Palma  
de Mallorca, 1-3 
Tel. 93 370 70 12 – 93 370 76 57 
www.insdali.cat 

Batxillerat:  
Dijous 4 de maig

 

INS Les Salines 
Av. de l'Onze de Setembre, 36-38 
Tel. 93 379 40 97 
www.inslessalines.cat 

 

Escola Oficial d'Idiomes del Prat 
C. de Lo Gaiter del Llobregat, 144 
Tel. 93 370 96 97 
eoidelprat@xtec.cat  
 

 

Anglès, francès i alemany: 
Dimarts 16 de maig

Batxillerat: 
Dimarts 9 de maig

 

INS Estany de la Ricarda 
C. de Salvador Espriu, 1-3 
Tel. 93 478 82 99 
www.estanydelaricarda.cat 

Batxillerat: 
Dimarts 2 de maig

 

i l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obren les portes per tal que l'alumnat i 
com funcionen abans de 

matrícula en els ensenyaments de batxillerat, cicles 
curs d'accés a cicles formatius de grau superior (CAS), programes de 

2018 

Programes de formació i inserció (PFI): 
imecres 3 de maig, a les 12.30 h 

imecres 3 de maig, a les 18.30 h 
imecres 10 de maig, a les 18.30 h 

Curs d'accés a cicles formatius de grau 
superior (CAS): 

imecres 10 de maig, a les 18.30 h  

Batxillerat:  
illuns 8 de maig, a les 18 h 

Programes de formació i inserció 
(PFI) i CFGM:  

imecres 26 d’abril, a les 18 h 
CFGS:  

imecres 3 de maig, a les 18 h 

 
ijous 4 de maig, a les 19 h 

Anglès, francès i alemany:  
imarts 16 de maig, a les 18.30 h 

Batxillerat:  
de maig, a les 18 h 

Batxillerat:  
de maig, a les 17 h 


