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Els centres educatius d'Infantil i Primària de Vila-real preparen jornades de portes
obertes per...
martes, 11 de abril de 2017

Els diferents centres educatius d'Infantil i Primària de Vila-real celebraran a la fi del mes d'abril i principis del mes de maig
diverses jornades de portes obertes perquè pares i xiquets puguen conèixer cada col·legi de prop.
El primer a obrir les portes serà el Pius XII, el proper dimarts 25 d'abril, de 17.15 a 18.30 hores. El mateix dia, el Bisbe
Pont obrirà una ronda de quatre dies, en els quals els pares podran visitar el centre de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00
hores. El 26 d'abril seran dues escoles més les que s'òbriguen al públic: Escultor Ortells, a partir de les 17.30 hores, i el
Pintor Gimeno Barón, de 15.30 a 17.00 hores. L'Angelina Abad i Carles Sarthou faran el mateix un dia després, el dijous
27 d'abril, en el primer cas de 17.00 a 19.00 hores i en el segon durant tota la jornada, de 9.00 a 17.00 hores. Els seguirà,
el 28 d'abril, la Consolació, de 15.00 a 17.00 hores.
Uns dies després, reprendran l'activitat el Botànic Calduch, que oferirà la seua sessió el 3 de maig a partir de les 17.15
hores; el Cervantes, el 4 de maig de 15.15 a 19.30; el Verge del Carme, el dia 6 d'11.00 a 12.30 hores, i Pascual
Nácher, el mateix dia de 10.00 a 12.00 hores. Finalitzaran la programació el José Soriano, el pròxim 9 de maig a partir de
les 18.30 hores, i el Concepción Arenal, que es donarà a conèixer l'11 de maig en horari de vesprada, de 17.30 a 19.00
hores.
La regidora d'Educació, Mónica Mañas, ha animat a "tots els pares que enguany hagen de matricular als seus fills o als
qui estiguen pensant a realitzar un canvi de centre a visitar cada col·legi i conèixer les possibilitats que ofereixen de
més a prop".
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=41443&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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