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L'Ajuntament posa a disposició de les famílies amb fills en edat escolar el Recull 2017
amb...
miércoles, 17 de mayo de 2017

L'Ajuntament de Vila-real torna a posar a la disposició de les famílies amb xiquets en edat escolar el Recull, la guia
educativa que cada any elaboren de manera conjunta les regidories d'Educació i Normalització Lingüística amb la informació
pràctica sobre els centres educatius i altres entitats culturals vinculades a la comunitat escolar de Vila-real per ajudar als
pares a triar centre.
Els interessats compten amb dues guies: el Recull d'infantil i primària i el Recull de secundària. Ambdues pretenen ser una
eina útil per ajudar les famílies a seleccionar el centre escolar més adequat per als seus fills. El manual es pot consultar
ja en el web municipal, concretament en www.vila-real.es/recull, i entre les informacions que proporciona es troben els
serveis que ofereix cada centre, com per exemple, si disposa de menjador escolar, el programa lingüístic que aplica, la
metodologia d'ensenyament i dades de contacte per ampliar detalls amb els seus responsables, a més d'una llista
d'associacions i entitats de la ciutat que ofereixen activitats fora de l'aula per als qui estiguen interessats. En el cas del
Recull de secundària, afegeix altres informacions com els nivells d'ensenyament que imparteix, les modalitats
acadèmiques de Formació Professional i altres activitats relacionades amb la normalització lingüística de cada centre. El
procés d'admissió del curs 2017-2018 comença el proper dilluns 22 de maig.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=42415&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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