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CAMPANYA DE PREINSCRIPCIÓ

La campanya de preinscripció per als ensenyaments obligatoris a la ciutat de 
Barcelona. 

Objectius

Amb la campanya es vol informar les famílies de la ciutat amb fills o filles que s’han 
d’incorporar al sistema educatiu (3 anys) o que han de canviar de cicle o centre 
educatiu (12 anys) de: 

- les sessions informatives per a les famílies, 
- l’inici i desenvolupament de les Jornades de Portes Obertes  
- el procés de preinscripció i matrícula 
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Volem compartir, per tant, allò més essencial de la tasca que fem més de 20.000 
professionals i 150.000 famílies a Barcelona sota el lema:

“En educació, fem equip” 
A Barcelona, centres, professionals i 

famílies treballem pel futur de cada infant”

Les famílies que escolaritzen els seus fills per primera vegada entraran a formar 
part de la nostra comunitat educativa per convertir-se en un agent educador actiu 
més. 

Volem mostrar-los els valors d’un sistema en el qual han posat les seves il·lusions i 
expectatives i que oferirà als seus fills i filles l’itinerari formatiu que els permetrà 
desenvolupar-se i créixer.

ESTRATÈGIA COMUNICACATIVA DE LA CAMPANYA DE PREINSCRIPCIÓ
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Seguint la línia encetada el curs passat, l’estratègia comunicativa doncs va més enllà 
de les accions tradicionals de “campanya” i es recolzen en dos pilars:

• Acompanyar les famílies en aquest moment
• Oferir suport i assessorament als centres

La campanya de preinscripció del curs 2018-2019 ha incorporat novetats que 
aprofundeixen les línies de fa un any. 

ESTRATÈGIA COMUNICACATIVA DE LA CAMPANYA DE PREINSCRIPCIÓ
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CAMPANYA DE COMUNICACIÓ

Accions de 
“campanya”

Acompanyament 
a les famílies

Eines 
d’informació i 

gestió

Suport als 
centres

Web
Pla de Xarxes Socials 
Preguntes i Respostes (Q&A)
Premsa

Guia Bones Pràctiques Portes obertes
Formació per a centres educatius sobre 
comunicació de Portes Obertes
Fullets per Centres Educatius

Creativitat de campanya
(banderoles, opis, banners).
Cartes (P3, germans )
Landing page al web del CEB
Cartells pels centres

Guia General de Preinscripció
23 Xerrades Districte, territorialitzades
Vídeo Tutorial de preinscripció
Fulletó Districte
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CONCRECIÓ DE LES ACCIONS DE CAMPANYA

 23 sessions informatives per a les famílies a districtes, que enguany s’han ampliat en nombre i 
format. 

 Cartell de les sessions informatives (enllaç al fitxer, PDF)

 Seminari en formació comunicativa i jornada de portes obertes per a direccions de centre 
(realitzat per als centres educatius públics els dies 24, 25 i 26 de gener)

 Dossier de “Portes Obertes: obrim-nos a la comunitat, al barri i a la ciutat”, un document 
que recull orientacions generals de comunicació, experiències pràctiques i 24 consells perquè 
els centres es puguin organitzar unes jornades de portes obertes que serveixin per a construir 
comunitat i teixir complicitats dins i fora del centre, en qualsevol moment del curs. Els continguts 
resumeixen el seminari de formació que s’ha ofert als centres i incorpora aportacions dels propis 
centres educatius de primària i secundària, així com dels serveis educatius. (enllaç al dossier, 
PDF) NOVETAT

 Guia de preinscripció per a les famílies, s’ha distribuït en les sessions informatives als 
districtes, a les escoles bressol municipals i als centres a tracés dels CRP. La guia està  
disponible al web del Consorci en 8 idiomes diversos idiomes NOVETAT

 Vídeo Tutorial: la preinscripció pas a pas (estarà allotjat al canal de Youtube del Consorci i 
podreu projectar-lo a les vostres jornades de portes obertes) Estarà disponible al web del 
Consorci en diversos idiomes NOVETAT
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 Cartell per centres “Preinscripció Escolar 2018-2019” (enllaç al fitxer, PDF) NOVETAT

 Suports digitals: banners i elements gràfics per als vostres webs, blogs i xarxes socials

 Com cada any, s’ha enviat una carta a totes les famílies amb fills de P3, acompanyat d’un  fulletó  
informatiu sobre les sessions als districtes. També s’ha fet arribar una carta a famílies amb fills de 
P3 que tenen germans ja escolaritzats que rebreu els centres educatius perquè la faciliteu a 
aquestes famílies. (Enllaç amb les dues cartes, PDF)

 També s’ha editat un fulletó amb els centres educatius de districte.

 La campanya de carrer (banderoles, OPIS, etc) es posa en marxa el dia 15 de febrer.

CONCRECIÓ DE LES ACCIONS DE CAMPANYA
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CREATIVITAT DE LA CAMPANYA
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CRATIVITAT: CARTELL + OPI

Creativitat de campanya (banderoles, 
opis, banners).

Cartes (P3, germans i NEE fons social)

Landing page al web del CEB

Cartells pels centres
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BANDEROLES



11

OPI
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CARTES PER A LES FAMÍLIES

Cartes (P3, germans)

 8.742 cartes a domicilis de les 
famílies amb infants que 
comencen P3.

 5.017 cartes a centres 
educatius on es prescriuen 
infants que han de començar 
P3 i que tenen germans al 
centre.

13.759 cartes
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BANNERS AJUNTAMENT I CEB
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Guia general de Preinscripció
2018-2018

ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES

Impressió:
15.000 exemplars (català)
1.000 exemplars (castellà)

Versions publicades al web en 8 
idiomes:
català, castellà, anglès, francès, 
rus, xinès, urdú i àrab

Distribució:
- Escoles Bressol Municipals i Llars
- Xerrades informatives (cat i cas) 
- Oficina de Plaça Urquinaona i OE 

(cat i cas)
- Als centres educatius a través 

dels CRP
- OAC Ajuntament
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23 sessions informatives per a 
famílies, territorialitzades

ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES

Districte Nombre de 
Sessions Participants

Ciutat Vella 1 100

L'Eixample 4 350

Sants-Montjuïc 2 270

Les Corts 1 220

Sarrià-Sant Gervasi 3 120

Gràcia 2 250

Horta- Guinardó 2 145

Nou Barris 3 191

Sant Andreu 2 280

Sant Martí 3 230

TOTAL 23 2.156

Participació
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10 presentacions, una per cada districte de la ciutat

ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES
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ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES

Vídeo tutorial sobre el 
procés de preinscripció 
publicat al web en 
8 idiomes:

català, castellà, anglès, 
francès, rus, xinès, urdú i 
àrab

Vídeo Tutorial
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Fullet de districte

S’ha fet un full informatiu per 
a cada districte amb la 
informació dels centres 
educatius públics i 
concertats de 0-16 anys.

Enguany, com a novetat, 
s’han incorporat 
equipaments culturals i de 
lleure.

ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES
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SUPORT ALS CENTRES

Dossier “Portes Obertes: 
obrim-nos a la comunitat, al 
barri i a la ciutat”, 

Orientacions, experiències pràctiques
i 24 consells per construir comunitat
al voltant de les jornades de portes obertes

Formació per centres educatius
comunicació

 5 sessions de formació de portes 
obertes durant els dies 24, 25 i 26 de 
gener. 

 En total hi van participar 76 centres 
educatius de la ciutat: 60 escoles i 16 
instituts



a 4 de juny de 2018 Català castellà anglès francès rus àrab urdú xinès

Vídeos 10.579 1.625 189 79 80 50 44 56

Guies (descàrregues pdf) 37.530 13.243 1.185 445 875 245 215 465

Dossier portes obertes 857

CAMPANYA EN XIFRES

UNITATS
Escoles Bressol Municipals (1) 4.220
A les xerrades informatives (cat) ² 3.450
A les xerrades informatives (cas) ² 500
A la oficina de Plaça Urquinaona + oficina d'escolarització (3) 1.000
A la oficina de Plaça Urquinaona³ (cas) 500
Llars d'infants (Plaça urquinaona) 183
Als centres educatius⁴ 4.700
OAC 1.300

15.853

Descàrregues de guies i visualitzacions al web

Distribució de la versió impresa de la Guia de preinscripció
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PRESSUPOST DE LA CAMPANYA 2018-2019

Concepte Import Total

Formació Portes obertes 3.933

Creativitat i disseny peçes 19.965

Vídeo tutorial en diferents llengües 7.139

Traducció Guia i tutorial 6.898

Gestió, impressió carta i díptic 3.744

Impremta Guia 3.509

Maquetació guies Idiomes 3.267
TOTAL 48.455


