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Associacions de Vila-real

ASSOCIACIÓ DE FILLES DE
MARIA DEL ROSARI

És una associació sense ànim de 
lucre que, a banda de realitzar 
la seua tasca a l’església major 
Sant Jaume amb les eucaristies 
i festes de l’associació que se 
celebren a l’octubre de cada any, 
es troba dividida en vocalies que 
s’encarreguen de preparar les 
activitats encaminades a xiquets 
i joves, com són els campaments 
d’estiu, les acampades, el cor, 
els pastorets, els balls regionals, 
les manualitats, el dibuix, etc. 
Totes aquestes activitats es 
duen a terme durant tot l’any a 
la casa social Mossén Gil, seu de 
l’associació.

Per a més informació:
c/ Sant Antoni, 56
Tel. 964 530 289
dilluns de 19.30 a 20.30 h
rosarieresdevilareal@gmail.com
www.rosarieres.es

CONGREGACIÓ DE FILLES
DE MARIA IMMACULADA

Som un moviment religiós i cultural del nostre poble i 
ens coneixen popularment com les purissimeres.
Entre altres activitats que realitzem al llarg de l’any, pots 
trobar: les danses, el cor, les manualitats, els campaments 
i acampades, les excursions, els viatges... i un llarg 
etcètera.
Ens podeu seguir en Facebook i Instagram on informem 
del dia a dia de la congregació.
Purissimeres de Vila-real. Casa social a la plaça de Sant 
Pasqual, 46. purissimeres@gmail.com

CONGREGACIÓ DE LLUÏSOS

La Congregació de Lluïsos de Vila-real està formada per un grup de gent 
que treballem per a formar la gent jove en els valors humans i en la fe 
catòlica d’una manera agradable i divertida. Així, al llarg de l’any oferim 
activitats de tot tipus, per a tot tipus de gent i de totes les edats. Des de 
la tradicional Matxà de Sant Antoni als campaments d’estiu, passant per 
moltes altres activitats. Estem tot l’any treballant per l’oci de la joventut 
de Vila-real.

Per a contactar: www.lluisosvila-real.org

JUCAR - JOVENTUT CARMELITA

Som una associació juvenil cristiana. Treballem per 
a projectes als països en via de desenvolupament, 
mitjançant l’ONG Karit.
Ens reunim els dissabtes de 16.00 a 17.30 h amb xiquets 
des de 4t de primària fi ns a la universitat. Organitzem 
excursions, jocs, convivències, activitats d’estiu, com ara 
campaments, colònies i una desfi lada anual.
La nostra seu es troba al col·legi Verge del Carme,
c/ Ermita núm. 172
Telèfon: 964 521 795, jucarvilareal@gmail.com

CLUB 32 Activitats amb xiquets

És una associació formada per un grup de pares amb xiquets entre 4 i 14 
anys que es reuneixen els caps de setmana per a fer activitats amb ells. 
Aquestes activitats estan relacionades principalment amb la naturalesa 
i el nostre objectiu és impartir formació mediambiental als nostres fi lls, 
i transmetre la necessitat del respecte i protecció del nostre entorn. Al 
mateix temps durant aquestes activitats d’oci eduquem en valors: vida 
saludable, solidaritat, esperit de grup, participació, respecte…

Club 32 Activitats amb xiquets comparteix aquestes experiències en 
http://club32vila-real.blogspot.com.es/ i us convidem a què participeu en 
elles.

Contacte: club32vilareal@gmail.com
facebook.com/club32vilareal - twitter.com/club32vilareal
pinterest.com/club32 - plus.google.com/118368622518148685242 3



Associacions de Vila-real
JOVENTUT ANTONIANA

És una associació religiosa nascuda l’any 
1918. La seua tasca principal se centra en 
una dedicació social dins de la parròquia 
de Sant Francesc de Vila-real, basada en 
l’atenció primària i l’acollida a les persones 
més necessitades del barri. Els voluntaris 
i les voluntàries atenen les principals 
mancances d’aquestes persones amb 
ajudes en menjar, bolquers i altres 
productes de primera necessitat, així com 
amb el suport moral que necessiten.
A més a més, l’entitat té una forta 
presència cultural en la ciutat ja que és 
l’organitzadora de la Cavalcada de Reis 
i tots els esdeveniments relacionats 
amb aquesta festivitat des de 1928. 
És a dir, la Joventut Antoniana és 
l’encarregada de coordinar vora dos-
cents voluntaris que la Nit de Reis 
fan possible les il·lusions de tots els 
xiquets i xiquetes de la ciutat quan Ses 
Majestats visiten els seus domicilis.
Per a més informació:
parròquia de Sant Francesc,
Raval del Carme, 55
contacta@joventutantoniana.org
www.joventutantoniana.org

ORQUESTRA DE POLS I PUA FRANCESC TÀRREGA

L’Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega naix a Vila-real el 
novembre de 1981, fruit de les inquietuds d’un grup de músics 
afi cionats als instruments de plectre, que adopten el nom de 
l’insigne guitarrista i compositor de la ciutat.
La nostra Escola d’educands, on s’imparteixen classes de bandúrria, 
llaüt i guitarra espanyola, acústica o elèctrica, forma part de 
l’Escola de Tradicions Locals. Els alumnes una vegada assoleixen 
els coneixements necessaris passen a incorporar-se a l’orquestra.
La nostra seu es troba a la Casa dels Mundina, al carrer Major 
Sant Jaume.
Per a contactar amb nosaltres pots fer-ho a través del mòbil 
608 842 929, la nostra adreça electrònica:
oppfranciscotarrega@yahoo.es o facebook.

CREU ROJA JOVENTUT

Creu Roja Joventut (CRJ) és l’associació juvenil de 
Creu Roja Espanyola, formada per xiquets, xiquetes i 
joves d’edats compreses entre els 8 i els 30 anys. Els
voluntaris i voluntàries de CRJ desenvolupem el nostre compromís 
social mitjançant una acció orientada cap a la transformació, i es 
regeixen pels principis fonamentals del moviment internacional 
de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja: humanitat, imparcialitat, 
neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat.
La nostra seu es troba al carrer del Calvari núm. 201.
Pots contactar amb nosaltres al telèfon 964 522 864 o bé a la 
nostra adreça electrònica: vila-real@cruzroja.es

UNIÓ MUSICAL LA LIRA

Comptem amb l’Escola de Música, que forma part de l’Escola 
de Tradicions Locals en la seua modalitat i és l’encarregada de 
formar nous músics. Aquests músics, a mesura que avancen els 
seus estudis, tant al solfeig com a l’instrument, passaran a formar 
part de la Banda Infantil, que serà la seua primera presa de 
contacte amb una agrupació bandística i el que suposa la música 
en conjunt. Més endavant, passaran a la Banda Jove que, amb 
una base ja més formada sobre el conjunt i la música, servirà de 
pont per a passar fi nalment a la Banda de Música.
Ens podràs trobar al carrer del Comte Albay s/n (enfront l’església 
arxiprestal) o a l’adreça electrònica: umlalira@gmail.com

GRUP DE DANSES EL RAVAL

Va nàixer el 1987 amb la fi nalitat d’investigar i difondre les ma-
nifestacions tradicionals i culturals valencianes i, en especial, 
les de les comarques del nord.
Per aquesta raó, el grup realitza activitats per a joves com ara 
escoles de ball i de rondalla, jocs i contes tradicionals, tallers 
de creació d’instruments musicals tradicionals ...
Organitza el Festival Internacional de Danses de Vila-real des 
de fa molts anys, on han participat grups de tots els continents.
Per a més informació contacta amb nosaltres:
grupelraval@gmail.com 4
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Aquest edifi ci municipal és un servei obert per a les associacions 
juvenils. Un espai per a la integració i el diàleg on les inquietuds i 
les activitats de la joventut tenen obertes les portes ja que aquest 
sempre serà un lloc per al futur.

- Hotel d’associacions juvenils amb 
despatxos equipats i sales de reunions

- Aules d’estudi
- Aules de formació
- Aula d’informàtica
- Zona de cafeteria i lectura
- Sales d’assaig per a grups de música
- Zona d’exposicions i concerts

• Seu de l’Associació PINT

• Seu de l’escola d’animació Món Màgic

• Zona ofi cial Bookcrossing

• Tenim una ràdio pròpia:
Ràdio Espai Jove (www.myradiostream.com/radioespaijove)

ESPAI JOVE:
dilluns a divendres

de 9 a 14 h i 17 a 21 h

Espai Jove Vila-real Regidoria de Joventut • Av. França, 25
 Tel. 964 547 203 - joventut@vila-real.es

Facebook: Espai Jove Vila-real

descarrega la 
programació
de l’Espai Jove
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CASTELLÀ / VALENCIÀ NOUVINGUTS  nivells A1 i A2 dues sessions matinals d’1.30 h
dues sessions de vesprada d’1.30 h

VALENCIÀ (JQCV) A1-A2-B1 dues sessions de vesprada d’1.30 h
VALENCIÀ (JQCV) B2-C1 dues sessions de vesprada d’1.30 h

VALENCIÀ (JQCV) C2 dues sessions de vesprada d’1.30 h

ANGLÉS (EOI) A1 dues sessions de vesprada d’1.30 h

ANGLÉS (EOI) A2 dues sessions de vesprada d’1.30 h

ANGLÉS (EOI) B1 dues sessions de vesprada d’1.30 h

ACCÉS UNIVERSITAT +25 matí / vesprada

ACCÉS CICLES SUPERIORS matí / vesprada

INFORMÀTICA horari per determinar

PROGRAMES FORMATIUS

CURS DIES HORARI

ALFABETITZACIÓ dilluns a dijous 15.00 a 17.00 h

NEOLECTORS dilluns a dijous 15.00 a 17.00 h

3r ESO - matutí dilluns a dijous 9.00 a 13.00 h

3r ESO - vespertí dilluns a dijous  18.00 a 21.00 h

4t ESO - matutí dilluns a dijous 9.00 a 13.00 h

4t ESO - vespertí dilluns a dijous  18.00 a 21.00 h

3r i 4t ESO - a distància tutoritzats: avaluacions trimestrals

GRADUAT EN ESO

CENTRE DE FORMACIÓ
DE PERSONES ADULTES

ANTIGA PANDEROLA

C. Solades, 25, 2a - Tel. 964 738 905 - Fax 964 738 906
12003651@gva.es - mestreacasa.gva.es/web/antigapanderola

Matrícula ESO: 1 juny-15 juliol / 1-15 setembre

Matrícula altres programes formatius:  oberta al llarg del curs 7



Vila-real

- Administració i Direcció d’Empreses
- Antropologia  Social  i  Cultural
- Ciències Jurídiques de les

Administracions Públiques
- Ciències Polítiques i de 

l’Administració
- Criminologia
- Dret
- Economia
- Educació Social

- Per a majors de 25 anys
- Per a majors de 45 anys

Accés per a majors de 40 anys 
per reconeixement  d’experiència  
professional  o laboral

- CUID (Centre Universitari d’Idiomes a 
Distància)

- Cursos d’extensió universitària
- UNED - SÉNIOR
- Cursos d’estiu

A TRAVÉS DE LA SEU CENTRAL:

  - Formació contínua

  - Màsters EEES

- Filosofi a
- Física
- Geografi a  i  Història
- Història de l’art
- Enginyeria de les Tecnologies

d’Informació i Comunicació
- Enginyeria  Informàtica
- Enginyeria Elèctrica
- Enginyeria Electrònica, Industrial

i Automàtica

- Enginyeria en Tecnologia Industrial
- Enginyeria Mecànica
- Llengua i Literatura Espanyola
- Matemàtiques
- Pedagogia
- Psicologia
- Químiques
- Sociologia
- Treball Social
- Turisme

GRAUS ADAPTATS A EEES

CURSOS D’ACCÉS I PROVA LLIURE ACCÉS UNIVERSITAT ALTRES ESTUDIS

HORARI DE TUTORIES:
de dilluns a divendres

de 10 a 13 i de 17 a 20 h

UNED
Universitat a Distància

Raval del Carme, 82 - Tel. 964 523 361 - 964 523 161
Fax 964 524 774 - info@vila-real.uned.es - www.unedvila-real.es
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El centre professional de música 
MESTRE GOTERRIS, com a centre 
ofi cial, està dissenyat d’acord amb la 
Llei orgànica 2/2006 d’educació. En 
aquest s’imparteixen els ensenyaments 
elemental i professional, no obstant 
això, també ofereix altres ensenyaments 
de caràcter no ofi cial com són els grups 
d’iniciació a la música i de ballet en els 
quals l’objectiu principal és motivar 
l’interés per la música i la dansa així com 
brindar els coneixements bàsics que 
els permeten desenvolupar les seues 
habilitats artístiques. 

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
Entre les especialitats instrumentals que 
ofereix aquest centre cal destacar les 
següents: bombardí, clarinet, contrabaix, 
fl auta travessera, guitarra, oboé, piano, 
saxòfon, trombó, trompeta, tuba, viola, 
violí i violoncel. 

ENSENYAMENT OFICIAL

A. ENSENYAMENTS ELEMENTALS:

S’estructuren en quatre cursos 
acadèmics. Les matèries que confi guren 
el currículum d’aquests ensenyaments 

es concreta en l’estudi del llenguatge 
musical i en l’aprenentatge de la tècnica 
d’una especialitat instrumental. Aquests 
coneixements es complementen amb 
la pràctica instrumental de conjunt i la 
pràctica coral.
Els alumnes, una vegada superats els 
ensenyaments elementals de música, 
obtindran el certifi cat d’ensenyaments 
elementals, en el qual constarà 
l’especialitat cursada.

B. ENSENYAMENTS PROFESSIONALS:
S’organitzen en un sol grau de sis cur-

sos de duració. Les matèries troncals i 
instrumentals són comunes per a totes 
les especialitats. Les matèries específi -
ques es cursaran en funció de l’instru-
ment principal de cada alumne, segons 
siga aquest polifònic o orquestral. Tots 
els alumnes tenen també assignatures 
optatives en el seu currículum, que els 
permet treballar un segon instrument o 
bé desenvolupar-se en altres matèries.
Una vegada superats els ensenyaments 
professionals de música obtindran el tí-
tol professional de música, en què cons-
tarà l’especialitat cursada.

ACCÉS ALS ENSENYAMENTS 
PROFESSIONALS

Per a iniciar els estudis dels ensenya-
ments professionals de música, bé siga 
a primer curs o distint, serà necessari 
superar una prova d’accés, mitjançant 
la qual es valorarà la maduresa, les ap-
tituds i els coneixements per a cursar 
amb aprofitament els ensenyaments 
professionals.

CENTRE PROFESSIONAL
DE MÚSICA MESTRE GOTERRIS

C. Mestre Goterris, 19 - Tel. 964 526 646 - Fax 964 530 211
info@conservatorimestregoterris.com - www.conservatorimestregoterris.com

@conservatorimestregoterris 
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CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE GOTERRIS

Aquesta prova d’accés es realitzarà en 
dues convocatòries (juny i setembre).
A partir del mes d’abril es publicaran els 
continguts, els criteris d’avaluació i les 
llistes orientatives d’obres apropiades a 
cada instrument, sobre les quals versa-
ran les proves.

ENSENYAMENT NO OFICIAL
A. GRUP D’INICIACIÓ A LA MÚSICA

Els grups d’iniciació a la música tenen 
com a objectiu el descobriment i 
desenvolupament de les capacitats 
expressives, musicals i psicomotores del 
xiquet, que permeten posteriorment 
l’elecció d’un instrument, segons les 
seues preferències i aptituds. La música 
per a ells ha de ser tractada com un joc 

de sons i expressions corporals, a través 
dels moviments, la sensibilització motriu, 
visual i auditiva, i el contacte amb les 
fonts musicals.
Aquests grups estan adreçats a xiquets 
i xiquetes amb edat compresa entre 
els 4 i 7 anys. Depenent de l’edat 
en què s’inscriuen assistiran a un 
d’aquests grups: Iniciació Musical (4, 
5 anys), Iniciació Instrumental (6 anys) 
amb classes col·lectives d’instrument 
i Preparatori (7 anys) grup en què 
s’introdueix l’instrument individualment.

B. AULA DE BALLET
L’activitat de ballet està dirigida a xiquets 
i xiquetes amb edat compresa entre els 4 
i 14 anys.

La pràctica del ballet implica el 
desenvolupament de la coordinació, 
el control de moviments i el sentit del 
ritme; a més exigeix una autodisciplina i 
autocontrol en un mitjà interactiu entre 
el professor i la resta dels companys que 
afavoreixen les relacions interpersonals, 
l’autoestima, la participació i el treball en 
comú.  
Aquesta activitat s’imparteix a la Casa 
dels Mundina, c. Major Sant Jaume, 37.

INSCRIPCIONS
Els terminis s’exposen al tauler d’anuncis 
i a la pàgina web del centre a partir de la 
primera quinzena de maig.

Als alumnes del centre, se’ls facilita un 

full informatiu on es detallen tots els 
requisits de renovació.

PRÉSTEC D’INSTRUMENTS
El centre disposa d’un servei de préstec 
d’instruments dirigit preferentment 
als alumnes que inicien el curs de 
Preparatori. Els instruments que dispo-
sem són: clarinets, contrabaixos, fl autes 
travesseres, oboés, saxòfons, trombons, 
trompetes i violoncels.

AUDICIONS ACADÈMIQUES
Al llarg del curs, el centre realitza 
nombroses audicions acadèmiques en 
les quals l’alumnat ens ofereix tots els 
coneixements aconseguits en el curs.
L’entrada és gratuïta i es realitzen a 
l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner.
La programació de les audicions 
acadèmiques i dels festivals de ballet 
es pot consultar al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web del centre. 

SECRETARIA
Horari de Secretaria: de 17.30 a 19.30 h
(excepte període d’inscripcions) 10





UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 0 unitat

Primària: 1 unitat

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’ensenyament en valencià (PEV)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar, transport escolar, atenció psico-
pedagògica (per part del personal del SPE), SAAPE: 
Servei d’atenció ambulatòria prèvia a l’escolarització 
(0 a 3 anys), programa de natació escolar, escola de pa-
res, activitats de formació dirigides al professorat, Servei 
d’infermeria escolar.

ALTRES SERVEIS

Utilització de la tecnologia informàtica aplicada 
als alumnes amb discapacitat; servei de fisioterà-
pia escolar.

AMPA

dimarts i dijous de 10 a 11 h

Activitats que organitza:  
Tallers de formació per a pares 
Activitats dirigides als alumnes

Horari de l’equip directiu 
d’atenció a les famílies:

Direcció: 
dilluns i dimecres de 10 a 11.30 h

Cap d’estudis: 
dimecres de 10 a 11.30 h

Secretaria: 
dimecres de 10 a 11.30 h

horari del centre: 
9.00 a 13.00 h i de 14.30 a 16.30 h

12
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UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

1 a 2 anys: 1 unitat
2 a 3 anys: 1 unitat

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

La llengua base d’ensenyament és el 
valencià, però des de l’inici els xiquets reben 

ensenyaments setmanals en valencià.

Ensenyament d’anglés des de la unitat 
d’1 a 2 anys

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Servei d’aula matinera. Horari extens de 7.30 
a 19 h. Servei de menjador. Comptem amb la 
col·laboració especial del centre KID´S & US, per 
a oferir-los als nostres alumnes un nivell d’anglés 
avançat i utilitzem el mètode més apropiat per 
al seu aprenentatge. Ampli pati exterior i aules 
amb gran il·luminació i ventilació i amb mesures 
de protecció en tot el centre. Realitzem escola 
de pares on tractem temes que els poden ajudar 
en l’educació i desenvolupament dels seus fills. 
Realitzem avaluacions individuals de pares i tutors 
trimestrals.

ACTIVITATS

Psicomotricitat. Tallers d’estimulació sensorial i 
auditiva. Racons experimentals. Bits d’intel·ligèn-
cia. Biblioteca infantil. Treballem els bons hàbits. 
Tallers de música. Anglés. Fem diferents eixides 
amb els xiquets: centre de salut, Carnestoltes, 
camp de futbol Vila-real, granja escola, etc. Visita 
d’una companyia de teatre La Varita Mágica. Cele-
bracions de festes populars.

Som un centre d’educació infantil de 
primer cicle, autoritzat i parcialment 

subvencionat per la Conselleria 
d’Educació i amb número de registre 

12007838.

Horari: 
de 7.30 h a 17.00 h 

(amb opció d’ampliació d’horari)
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UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

4 unitats

SERVEIS GENERALS

Disposem de servei de cuina pròpia amb menús adaptats 
a les necessitats de cada xiquet/a, fomentem el menjar 
natural i l’alimentació saludable. Servei de transport 
escolar, escola de pares i mares (xarrades d’assessorament), 
activitats aquàtiques (Piscina Municipal), classes d’anglés 
amb professora nativa, estimulació sensorial, música, 
sortides.

Ja que estem als afores de la ciutat, disposem d’una àmplia 
zona de jardí plena d’estímuls naturals on els xiquets/es 
gaudeixen, experimenten, manipulen i aprenen.

METODOLOGIA

La base de la nostra metodologia es troba 
en el joc, l’experimentació, el moviment 
i, sobretot, en les emocions dels nostres 
alumnes. Utilitzem l’entorn immediat com 
a mitjà d’aprenentatge, dins d’un ambient 
adaptat als xiquets/es, càlid i molt familiar.

Babisol és un centre infantil de 0 a 3 anys, 
autoritzat per la Conselleria d’Educació i 
parcialment subvencionat amb número de 
centre: 12007383.

Tenim més de 30 anys d’experiència amb 
personal educatiu qualificat i assessorament 
als pares.

Horari: 
de 7.30 a 18.15 h
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CEI BABISOL C. Atrevits, 11 - Tel. 964 530 514 
ceibabisol@ceibabisol.com - www.ceibabisol.com



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

5 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa plurilingüe d’immersió lingüística

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador amb cuina pròpia, menús adaptats 
i supervisats per dietista nutricionista i temps 
de descans. Escoletes en període de vacances. 
Aula matinera i vespranera. Atenció logopèdica 
i assessorament psicopedagògic. Programa 
d’estimulació primerenca. Programes que s’hi 
apliquen: psicomotricitat, enciclopèdic, matemàtic 
i de lectura. Tallers d’estimulació sensorial. 
Activitats de formació i xarrades dirigides a pares 
i mares. Biblioteca de centre amb programa de 
préstec de llibres setmanal. Biblioteques d’aula. 
Activitats extraescolars. Natació.

ALTRES

S’admeten xecs emesos per empreses privades. 
Organització de festes i celebració d’aniversaris 
dels alumnes del centre. Eixides educatives i 
excursions. Participem en l’ofrena de flors en les 
festes patronals. Disposem de patis separats per 
edats.

Centre autoritzat per la Conselleria 
d’Educació amb codi: 12007413. Sub-
vencionat parcialment.

Inclòs en la Xarxa de Centres de Qua-
litat Educativa de la Comunitat Valen-
ciana (Resolució de 05-03-2015)

Inclòs en la Xarxa de Centres Plurilin-
gües de la Comunitat Valenciana des 
del curs 13-14 (DOCV núm. 7002/12-
04-2013)

Horari: 
de 7.30 h a 19.30 h 15

CEI BAMBILÀNDIA C. Jaume Roig, 52 - Tel. 964 538 121 / 601 377 541
emiliabambi14@gmail.com - www.bambilandia.com



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

1 unitat 0-2 anys
2 unitats 1-2 anys
3 unitats 2-3 anys

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

PIP
Anglés des d’1 any

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Transport escolar i menjador

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Cursets de natació, excursions, tallers de ceràmica, 
escoleta d’estiu, menjador amb cuina pròpia i menús 
adaptats a possibles al·lèrgies, anglés impartit per  
personal del centre titulat i amb contacte diari amb 
els xiquets i les xiquetes.

L’escola infantil Caperucita Roja porta 40 anys al 
servei de l’educació dels més petits, és pionera 
en molts aspectes de l’educació infantil. Des 
de 1971, ajuda els pares en l’educació dels 
seus fills i a conciliar la vida familiar i laboral, 
crea un ambient càlid i afectiu amb les famílies, 
fou el primer centre de preescolar autoritzat 
pel Ministeri i en l’actualitat és un centre 
d’educació infantil autoritzat per la Conselleria 
d’Educació.

Caperucita és un centre d’educació infantil 
autoritzat per  la Conselleria d’Educació amb el 
número 12002981, la qual cosa comporta que 
estiga inclòs en el programa de bons d’aquesta 
Conselleria. 16

CEI CAPERUCITA ROJA C. Juan Mas, 60 - Tel. 964 520 983
www.ceicaperucitaroja.com



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

6 unitats de 0 a 3 anys

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’ensenyament plurilingüe, valencià, 
castellà i introducció a l’anglés

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Aula matinera. Menjador d’elaboració pròpia 
amb menús adaptats i horari complementari de 
vesprada.

ALTRES SERVEIS DEL CENTRE

Classes de música, tallers de pastisseria, 
jardineria, excursions, psicomotricitat, celebració 
d’aniversaris, celebració i participació de totes les 
festes tradicionals i locals, a més a més de la nostra 
especial festa de reis.

HORARIS

Horari d’atenció: 
En qualsevol moment, dins de l’horari escolar

Horari: 
Des de l’1 de setembre fins al 30 de juny 
continuat de 7.30 a 18.00 h, de dilluns a 
divendres. El mes de juliol hi ha escoleta 

d’estiu de 7.30 a 17.00 h 17

CEI MUNICIPAL EL SOLET C. Constitució, 104 
Tel. 686 274 828



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

5 unitats de 0 a 3 anys

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Les llengües vehiculars són el valencià i l’anglés

METODOLOGIA

Per a nosaltres cada xiquet o xiqueta és únic i té uns 
interessos i unes necessitats. Per això, mereixen tot el 
nostre respecte. La nostra relació es basa en l’estima. 
Aprenen mitjançant el descobriment i la sorpresa. 
Gaudim de l’art i la llum. Treballem amb la filosofia 
Reggio Emilia, gaudint dels nostres espais naturals de 
més de 750 m2.

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Cuina casolana, nutritiva i saludable. Activitats 
i formació amb famílies, innovació constant del 
professorat. Servei psicopedagògic propi, atenció a 
les famílies en castellà, valencià i anglés. Biblioteca 
per a les famílies, escola d’estiu i activitats aquàtiques; 
eixides culturals.

Som un centre d’educació infantil privat, 
autoritzat i subvencionat per la Conselleria 
amb el bo infantil. Portem 44 anys acollint 
xiquets i xiquetes.

Formem part de la Xarxa de Centres de 
Qualitat Educativa i de la Xarxa de Centres 
Plurilingües de la Comunitat Valenciana.

HORARI:
de 7.45 a 18.00 h

18

CEI KINDER PARK C. Ermita, 234 - Tel. 964 522 029 i 608 552 751 
info@kinderpark.es - www.kinderpark.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

4 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa plurilingüe (immersió en anglés a 
partir dels 4 mesos)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Projecte educatiu propi Creixem. Pedagogia 
dinàmica. Metodologia activa i individualitzada.
Escola de famílies. Formació permanent de 
mestres i educadores. Participació en les 
celebracions i tradicions locals. Programa de 
natació. Menjador amb cuina pròpia. Transport 
escolar. Escola matinera i vespertina. Hort escolar. 
Sorral. Escoleta d’estiu.

Centre autoritzat i subvencionat amb bo 
infantil per la Conselleria d’Educació amb 
codi 12007607

HORARI:

Horari: dilluns a divendres de 7.30 a 18.30 h
Horari d’atenció: matins de 9.30 a 11 h
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CEI L’ESQUIROL C.  Illa de Tabarca, 4 - Tel. 964 537 421
info@cei-lesquirol.com - www.cei-lesquirol.com



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

3 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa plurilingüe en valencià 
( introducció de l’anglés)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb cuina pròpia i temps de descans. 
TIC’s. Aula matinera de 7.30 a 9.00 h. Ludoteca de 17.00 
a 18.30 h.

ALTRES SERVEIS DEL CENTRE

Suport educatiu personalitzat amb un procés actiu 
de construcció i investigació amb una metodologia 
activa i lúdica.

ACTIVITATS QUE ORGANITZEM

Escola de pares i mares amb tallers.
Excursions i celebracions culturals.

Horari de l’equip educatiu 
d’atenció a les famílies: 

dilluns a divendres de 9 a 13 h

Centre autoritzat i parcialment 
subvencionat amb bo infantil per 
la Conselleria d’Educació amb codi 
12007701
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CEI MÓN DE FADES C. Corts Valencianes, 32 - Tel. 964 538 512
mondefades2011@gmail.com



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

1 unitat de 2 anys

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

PEPLI (Programa d’educació plurilingüe 
intercultural). És a dir, l’alumnat rep ensenyaments 

en valencià, castellà i anglés

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

El centre disposa de menjador, aula de descans per 
a educació infantil (migdiada), biblioteca, aula de 
música, de convivència, d’arts and crafts, d’anglés i 
informàtica. A més, hi ha gimnàs i hort escolar.

METODOLOGIA

Ens basem en una pedagogia viva i activa on 
l’alumnat vivencia i experimenta cada aprenentatge 
i descobriment. També és molt important l’educació 
emocional per acompanyar els infants en el seu 
desenvolupament.  Per aquesta raó, les famílies 
participen en l’escola i en el període d’acollida. En tot 
moment, respectem el ritme de cada infant i valorem 
cada pas que dona. Per últim, en formar part d’una 
escola d’educació infantil i primària es realitzen 
activitats internivell i intercicle per a d’aquesta manera 
formar part de l’escola.

ALTRES SERVEIS DEL CENTRE

Educació infantil i primària, escola matinera, activitats 
extraescolars, patis coeducatius, taller Estem a temps 
per a les famílies.

Horaris d’atenció:

Equip directiu: 
tots els dies de 9.00 a 10.30 h

Professorat: 
dimarts de 12.00 a 13.00 h

AMPA: 
dijous de 9.00 a 9.30 h

Servei d’orientació: 
amb cita prèvia

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA

Escola pública amb el programa experimental d’aula d’educació infantil de 2 anys
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CEIP CARLES SARTHOU - aula de 2 anys C. Onda, 92 - Tel. 964 738 745
Fax: 12003456.fax@gva.es - 12003456@gva.es 

mestreacasa.gva.es/web/carlosarthou



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

1 unitat de 2 anys

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa plurilingüe i intercultural

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Aula atesa per una mestra i una educadora d’educació 
infantil. Servei de menjador escolar amb cuina pròpia.  

Material per a l’ús de l’alumnat totalment gratuït. Aules 
dotades amb equipament TIC. Aula de psicomotricitat. 
Aula d’art. Aula d’informàtica. Aules de descans. 
Activitats internivell. Patis separats per edats. Hort 
escolar. Eixides per l’entorn.

Horari del col·legi: 
matins de 9.00 a 12.45 h

vesprades de 15.00 a 16.30 h
dimecres només matí de 9.00 a 13.00 h

Aquest centre pertany a la Xarxa de 
Centres de Qualitat Educativa de la 

Conselleria d’Educació.

Escola pública amb el programa experimental d’aula d’educació infantil de 2 anys

22

CEIP CONCEPCIÓ ARENAL - aula de 2 anys Passatge d’Araia, 2 - Tel. 964 376  476
portal.edu.gva.es/concepcionarenal - 12002841@gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats
Primària: 12 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Educació infantil i primària: PEPLI

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb activitats lúdiques i 
educatives i temps de descans a infantil 3 anys.
Aula d’informàtica. Pissarres digitals a totes les 
aules. Biblioteca de centre i d’aula.
Servei de fisioteràpia amb atenció a l’alumnat 
amb dificultats motrius.

ALTRES SERVEIS DEL CENTRE

Hort escolar, escola de mares i pares, programa 
d’acompanyament escolar (PAE) per a l’alumnat 
del 3r cicle d’educació primària (horari de 8 a 9 h). 
Esport escolar i programa de natació escolar.
Atenció logopèdica i orientadora pedagògica.

AMPA

http://ampaangelinabad.es 
socisampangelinabad@gmail.com

Activitats que organitza: Jocs bilingües, dibuix, 
batuka, arquitectura plàstica, escacs, estudi, 
teatre, patinatge, taller de cuina, judo, futbol, 
aula matinera i ludoteca. En vacances: escoles 
de Nadal, de Pasqua i d’estiu. Eixides amb les 
famílies. Organització de xarrades dirigides a tota 
la comunitat educativa.

Horari de l’equip directiu 
d’atenció a les famílies:

Direcció: 
dilluns, dimarts i divendres de 9 a 10 h

Secretaria i menjador: 
divendres de 9 a 10.30 h

Tutors/es: 
divendres de 12 a 13 h

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA
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CEIP ANGELINA ABAD C. Michalovce, 14 - Tel. 964 738 850
Fax: 12006536.fax@gva.es - 12006536@gva.es

sites.google.com/site/ceipangelinaabad



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 3 unitats • Primària: 6 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Infantil i primària: PEPLI

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar, escola matinera, uniforme 
escolar, gabinet psicopedagògic, logopèdia (SPE), 
servei de mediació, esport escolar, professorat de 
reforç, activitats extraescolars, escola de famílies 
d’estimulació primerenca (0 a 3 anys), informació 
a les famílies i l’alumnat amb l’app Edvoice, 
proximitat i atenció personalitzada.

PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

Ensenyament en intel·ligències múltiples, treball 
cooperatiu i aprenentatge servei. Estimulació 
primerenca: Programa per a desenvolupar 
les àrees cerebrals i afavorir els processos 
d’aprenentatge. EMAT: Matemàtiques creatives 
i experiencials. Ludilletres: Lectoescriptura 
creativa i divertida. Robòtica educativa: Treball 
en equip, programació i raonament lògic. Escacs: 
Concentració de l’atenció, memòria, abstracció, 
raonament i coordinació. Esplai Actiu: Millora 
la convivència, facilita la inclusió i ofereix més 
recursos d’oci, aprenentatge i entreteniment. 
Emociona’t: Programa que treballa les emocions 
a l’aula.

Participació en el programa Ràdio-Activitat, 
Setmana de la Interculturalitat, elaboració del web 
www.obispopont.com en valencià, utilització del 
valencià en les comunicacions orals i escrites amb la 
comunitat educativa.

AMPA

Telèfon de contacte: 964 521 126
Organitza activitats per a l’alumnat i dona suport als 
òrgans del centre.

Horari d’atenció a les famílies
Direcció: 

de dilluns a divendres, 
de 9 a 10 h i de 15 a 16 h

Professorat: 
divendres de 12 a 13 h

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA 24

CC BISBE PONT C. Penyagolosa, 10B - Tel. 964 521 126
obispopont@obispopont.com - www.obispopont.com



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats
Primària: 12 unitats

 UECIL: 1 unitat

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

 PEPLI en tot el centre

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb cuina pròpia i activitats 
ludicoeducatives, aula d’estudi i descans en 
infantil, biblioteca del centre amb préstec 
tant per a l’alumnat com per a les famílies, 
aula d’informàtica en primària i infantil, Unitat 
Específica de Comunicació i Llenguatge, atenció 
logopèdica i assessorament psicopedagògic, cor 
escolar infantil, escola de mares i pares, Centre 
Promotor de l’Activitat Física i l’Esport (CEPAFE), 
metodologia de treball per projectes en infantil.

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Aula matinera (AMPA), activitats extraescolars a partir 
de les 17 h (AMPA), participació en els Jocs Escolars 
de la CV (Campionat Multiesport SME, incloses les 
activitats aquàtiques), Escoleta de Nadal, Pasqua, estiu 
(AMPA), descomptes als comerços locals per als socis 
de l’AMPA.

AMPA

Horari d’atenció:  de 9 a 10 h 
apabotanic@gmail.com

Horari de l’equip directiu 
d’atenció a les famílies:

Direcció i menjador: 
de dilluns a divendres de 9 a 9.45 h 

i divendres de 12.30 a 13.30 h

Tutors/es: 
divendres de 12.30 a 13.30 h

 Horari del col·legi: 
 matins de 9.00 a 12.30 h 

vesprades de 15.30 a 17.00 h
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CEIP BOTÀNIC CALDUCH C. Botànic Calduch, 1 - Tel. 964 738 787
12004357@gva.es -  mestreacasa.gva.es/web/botaniccalduch



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 5 unitats
Primària: 11 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Educació infantil i primària: PEPLI

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador. Aula de descans per a infantil. Biblioteca. Aula 
de música, de convivència, d’arts and crafts, d’anglés i 
informàtica. Gimnàs. Hort escolar.

ACCIÓ EDUCATIVA

Aposta per la innovació pedagògica; ensenyament basat en projectes 
de treball i cooperativisme. Aprenentatge globalitzat, significatiu i 
competencial desenvolupant les intel·ligències múltiples.

Foment de les tecnologies de la informació. Robòtica en 3r cicle. 

Patis coeducatius. 

Grups reduïts en anglés, matemàtiques i llengua.

Centre promotor de l’activitat física i l’esport (CEPAFE). 

Activitats vivencials de xanques i batucada en 3r cicle i activitats 
aquàtiques en 2n cicle.

AMPA

Horari d’atenció:  dijous de 9 a 9.30 h 
ampasarthou@gmail.com

Horaris d’atenció:

Equip directiu: 
tots els dies de 9.00 a 10.30 h

Professorat: 
dimarts de 12.00 a 13.00 h

AMPA: 
dijous de 9.00 a 9.30 h

Servei d’orientació: 
amb cita prèvia

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA
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CEIP CARLES SARTHOU C. Onda, 92 - Tel. 964 738 745
Fax: 12003456.fax@gva.es - 12003456@gva.es 

mestreacasa.gva.es/web/carlosarthou



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats / Primària: 12 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Educació infantil i primària: PEPLI

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb cuina  pròpia. Biblio-
teca de centre i d’aula. Aula d’informàtica. 
Aules d’anglés. Aules polivalents. Aules do-
tades amb mitjans informàtics: ordinadors, 
connexió a Internet, pissarres digitals, etc.

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Programa pioner de mediació escolar: mediacions 
formals realitzades tant pel professorat com per l’alumnat 
i grup de mediadors en el temps de pati. Flexibilització 
de l’organització en les aules: desdoblaments i grups 
flexibles. Actuacions educatives d’èxit: grups interactius 
i tertúlies literàries dialògiques. Primer i únic centre de 
primària de la ciutat que ha participat en un programa 
Erasmus KA219 on el nostre alumnat ha realitzat 
intercanvis amb altres països. Activitats coeducatives 
durant el temps d’esplai. Orquestra escolar. Auxiliar de 
conversa. Tutoria entre iguals. Grups d’aprenentatge 
cooperatiu i Programa d’activació de la intel·ligència. 
Disseny d’activitats educatives a l’aula per a fomentar la 
participació de les famílies en el centre: grups interactius, 
projectes, tallers, xarrades, etc.

AMPA

Telèfon: 634 560 220
Activitats que organitza:

formatives, educatives i recreatives. 
De dilluns a divendres s’organitza 
l’escola matinera (7.30 - 9.00 h) i 
vespertina (16.30 - 18.00 h) i activitats 
extraescolars de 12.30 a 13.30 h 
com ara teatre, robòtica, escacs, 
judo, idiomes, etc. En vacances 
de Nadal, Pasqua, Sant Pasqual i 
estiu s’organitzen també escoletes 
d’activitats extraescolars. Juntament 
amb el centre es programa cada curs 
l’Escola de famílies.

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA 

de 9.00 a 12.30 h 
i de 15.00 a 16.30 h

Horari d’atenció a les 
famílies de l’equip directiu:

dilluns i divendres de 9 a 10 h 
dijous de 15 a 15.45 h

Secretaria i menjador: 
divendres de 9 a 10.30 h

Tutors/es: 
divendres de 12 a 13 h
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CEIP CERVANTES infantil: av. Cedre, 21 • primària: C. Joanot Martorell, 7
Tel. 964 738 700 - Fax: 12002853.fax@gva.es

12002853@gva.es - intercentres.cult.gva.es/ceipcervantes



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 3 unitats

Primària: 7 unitats (1 unitat en els nivells de 
1r, 2n, 3r, 4t i 5é; i 2 unitats en 6é)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Servei de cuina i menjador escolar en 
els dos edificis

ALTRES

Projecte: Escacs en educació primària. Programa 
d’educació emocional. Programa coeducatiu de 
centre. Patis coeducatius: bibliopati, jocs de taula, 
jocs populars, espai de ball. Tallers d’integració 
sexual i coeducació. Aplicació del Portfolio europeu 
de les llengües (PEL). Projecte d’esport, educació 
física i salut (PEAFS) i Programa de natació escolar 
(4t). Projecte d’investigació i innovació educativa 
(PIIE): educació musical. Activitats d’ampliació 
horària, voluntàries i gratuïtes per a l’alumnat, al 
final de les classes del matí: cant coral, orquestra 
escolar i mediació. Programa Erasmus+ (KA1). 
Hort escolar.

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

PEPLI en tots els nivells educatius

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Aula NTIC als dos edificis i aules amb pissarres 
digitals interactives. Biblioteques d’aula. Atenció 
psicopedagògica (a càrrec de l’orientadora de 
l’SPE). Activitats formatives per a pares i mares 
d’alumnes i per al professorat. Material escolar 
totalment gratuït per a l’alumnat infantil. Aula 
d’educació infantil de 2 anys, atesa per una 
mestra i una educadora d’educació infantil.

AMPA

Organitza activitats complementàries per a 
l’alumnat segons la demanda existent, així com 
activitats formatives i lúdiques per a les famílies.

contacte: ampa@concepcionarenal.com

Horari del col·legi:

matins de 9.00 a 12.45 h 
vesprades de 15.00 a 16.30 h 

dimecres només matí de 9.00 a 13.00 h
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CEIP CONCEPCIÓ ARENAL infantil: passatge d’Araia, 2 - Tel. 964 376  476 - portal.edu.gva.es/concepcionarenal
primària: pl. Sant Ferran, 1 - Tel. 964 738 695 - Fax: 964 738 696 - 12002841@gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats / Primària: 12 unitats
UECIL: 1 unitat

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

PEPLI (llengua vehicular: valencià)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar: cuina pròpia, menú revisat per 
nutricionistes, bo menjador per a comensals esporàdics, 
tallers d’activitats lúdiques i educatives per a tots els 
comensals (manualitats, jocs de taula, jocs d’exterior 
dirigits per un monitor, setmanes gastronòmiques, 
concursos…), aula d’estudi per a primària, biblioteca viva, 
pistes esportives a disposició de l’alumnat i materials 
diversos com ara altaveus, taules de ping-pong, material 
esportiu, pilotes, joguines, jocs de taula, jocs d´exterior...

SERVEIS EDUCATIUS DEL CENTRE
Infantil: aprenentatge globalitzat i cooperatiu mitjançant el treball per projectes, grups 
interactius i altres metodologies.  Desdoblaments en el primer cicle per a realitzar el 
programa d’escacs. Desdoblaments per a realitzar el programa de TIC a 5 anys infantil, 
4t, 5é i 6é de primària. Reforços dins de l’aula i desdoblament en algunes àrees. Docència 
compartida (presència de dos mestres a l’aula). Participació en el FSE (Fons Social 
Europeu) en el tercer cicle. Participació en el programa d’auxiliars de conversa. Formació 
activa i continuada de tot el professorat. Programa de natació escolar en 4t. Participació 
en el projecte de patis coeducatius: establiment de dos dies de rodes al pati, jocs simbòlics 
pintats a terra, pintura en pissarra, bibliopati... Programa de préstec de llibres setmanal.  
Participació de tota la comunitat educativa en la nostra revista escolar Volem dir! 
Participació del centre en activitats culturals proposades per l’Ajuntament.  Participació 
en campanyes de solidaritat a Nadal i Dia de la Pau. Participació en el programa de 
Ràdio-activitat i Premis Sambori. Pissarres digitals en totes les aules amb ordinador 
i connexió a internet. Banc de llibres del centre.  Aula d’informàtica amb equipament 
complet per a 30 alumnes. Tauletes digitals a disposició de tot l’alumnat. Aula d’escacs, de 
música i d’anglés. Biblioteca de centre. Gabinet d’atenció psicopedagògica, logopèdia i 
pedagogia terapèutica.

APA

Tel. 636 444 235 - info@apaescultorortells.com 
www.apaescultorortells.com 

Facebook: APA Col·legi Públic Escultor Ortells 
Organitza les activitats següents segons la demanda: escola matinera, 
ludoteca de vesprada, extraescolars a migdia (escacs, anglés, ballet, ball 
modern, robòtica), extraescolars a la vesprada (patinatge, anglés, hoquei, 
robòtica infantil, futbol, ball infantil, dactilopintura).

Participació activa en la vida escolar: participació activa en la vida 
escolar i organització de diferents esdeveniments com les jornades de 
la interculturalitat, activitats solidàries, Nadal, subvencions en activitats 
escolars, participació en la revista escolar, xarrades per a les mares i pares 
sobre temes d’interés, entre d’altres.

Horari de l’equip directiu 
d’atenció a les famílies:

dimarts i dimecres: de 9.00 a 9.50 h; 
dijous: de 12 a 13 h i de 16 a 17 h

Horari del col·legi:

dilluns de 9 a 13 h i de 15 a 17 h 
dimarts, dijous i divendres: 

de 9 a 12 h i de 15 a 17 h
dimecres: de 9 a 13 h

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA
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CEIP ESCULTOR ORTELLS Av. Francesc Tàrrega, 54 - Tel. 964 738 710
mestreacasa.gva.es/web/ceipescultorortells - 12003021@gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 3 unitats / Primària: 6 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Infantil i primària: PEPLI

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb aula de descans per a 
educació infantil i aula matinera per a tots els 
nivells (des de les 7.30 h).

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Centre integrat en PIPE (Pla integral de plurilingüisme 
educatiu). Gabinet psicopedagògic propi autoritzat per 
la Conselleria amb un psicòleg per cada nivell educatiu. 
Logopeda de l’SPE. Suport educatiu en educació infantil i 
primària per a xiquets amb NEE, retard escolar i estrangers. 
Pissarres digitals interactives connectades a internet en 
totes les aules d’infantil i primària. Programes d’idiomes i 
participació de tot el centre en el Portfolio europeu de les 
llengües (PEL). Programes de robòtica i educació musical des 
d’infantil 3 anys. Programes de natura amb experiències a 
l’hort ecològic i l’hivernacle des d’infantil 3 anys. Biblioteques 
d’aula en tots els nivells amb sistema de préstec. Aula 
d’informàtica mòbil en primària (amb 25 ordinadors portàtils). 
Cor escolar en primària. Escola de pares i mares.
Activitats extraescolars: Escola d’idiomes Trinity-Primària, 
esport escolar, cuina, patinatge, ball modern, periodisme i 
teatre.

AMPA

Horari d’atenció:  no hi ha un horari específic

Adreça electrònica: ampa@fundacionflors.es

Activitats que organitza:  
Col·labora amb el centre en la Fira de Santa Caterina, festa 

de Sant Antoni, Carnestoltes, festa final de curs, etc.
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CC FUNDACIÓ FLORS C. Ermita, 263 - Tel. 964 520 394 - www.fundacionflors.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats
Primària: 12 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Infantil: Programa experimental plurilingüe i 
intercultural 60% (15 hores) valencià 

i 40% (10 hores) en anglés

Primària: Programa experimental plurilingüe

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Programes d’acompanyament educatiu i suport. 
Esport escolar. Escola de pares i mares

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb activitats lúdiques i educatives. Pissarres 
digitals i projectors a les aules. Aula d’informàtica. Biblioteca de 
centre i d’aula. Natació escolar. Atenció logopèdica i orientadora 
educativa. Esport escolar, hort escolar i mediació escolar.

ACTIVITATS DEL MENJADOR

Activitats artístiques, club de deures, ping-pong, english corner, etc.

AMPA

ampajosesoriano.miampa.com - ampaceip11@gmail.com

Horari d’atenció: dimarts lectius de 9.00 a 9.30 h 
(fora d’aquest horari concerteu cita per correu electrònic)

Activitats que organitza: Aula matinera, escoletes en períodes 
vacacionals, anglés, activitats musicals, teatre, escacs, esport, 
patinatge, dibuix i pintura, Kitsune, ball modern, flamenc, Kids 
Brain, gimnàstica artística i taller d’experiments. Escola de pares 
i mares.

Totes aquestes activitats són gestionades a través de la pàgina 
web de l’AMPA.  

Descomptes en comerços per als associats.

Horari de l’equip directiu 
d’atenció a les famílies:

Direcció: 
dimarts de 15 a 16 h 

i divendres de 15 a 16 h

 Cap d’estudis: 
dijous de 9 a 10 h

Secretaria: 
dijous de 15 a 16 h

 Menjador escolar: 
dimarts de 9 a 10 h

 Tutors/es i especialistes: 
dijous de 12.30 a 13.30 h

Horari del col·legi: JORNADA PARTIDA 
de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h 31

CEIP JOSÉ SORIANO RAMOS Camí de la Plana, 65 - Tel. 964 558 480
Fax: 12007206.fax@gva.es - 12007206@gva.es 

mestreacasa.gva.es/web/josesorianoramos



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats
Primària: 12 unitats

Aula d’integració: alumnat NEE 1 unitat

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Infantil: PEPLI 
(castellà 52%, valencià  37%, anglés 11%)

Primària: PEPLI 
(castellà 38%, valencià  40%, anglés 22%)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador i escola matinera (a partir de les 7.30 h)
de setembre a juny

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Participació en el programa radiofònic Ràdio-
activitat, atenció al públic en valencià; guia inici del 
curs en valencià; activitats formatives en valencià 
per a famílies, alumnat i professorat; promoció de 
la lectura en valencià; participació de concursos 
literaris en valencià; utilització del valencià en les 
comunicacions orals i escrites amb la comunitat 
educativa; celebració de la festa del dia del llibre; 
assistència a representacions teatrals; ús del 
valencià en les reunions del centre.
Activitats en anglés: Targered Games, handicrafts, 
movement, funny English, let’s talk, ...

AMPA

Les visites es concerten a través de l’adreça 
electrònica acpa@consolacionvila-real.com

Activitats que organitza: 
xarrades i tallers de formació per a alumnes, 
famílies i professorat. Participació en: fira de 
Santa Caterina, festival nadalenc, festa de la 
família, etc. Trobades de pares local i provincial.

Horari de direcció 
d’atenció a les famílies:

Cita prèvia

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA
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CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ C. Mare Maria Rosa Molas, 1 - Tel. 964 520 193 - Fax 964 534 789
colegio@consolacionvila-real.com - www.consolacionvila-real.com   



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats / Primària: 12 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Infantil i primària: PEPLI

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar per a 180 comensals, biblioteca 
de centre, aula d’informàtica en primària, aula 
d’anglés, aula de música, atenció logopèdica, 
assessorament psicopedagògic i atenció a 
l’alumnat amb necessitats específiques de suport 
educatiu. Esport escolar i programa de natació 
escolar amb desplaçament amb bicicleta.

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Programa d’acompanyament escolar (PAE) per a l’alumnat de 5é i 
6é (de 8 a 9 h), totes les aules dotades amb PDI (pissarres digitals 
interactives) i projectors, hort escolar, patis coeducatius, mediació, 
taller d’expressió oral en educació infantil, projecte padrí lector (5 
anys-5é de primària) i projecte passaports de lectura per a primària.

ACTIVITATS DEL MENJADOR

Presenta un calendari d’activitats trimestral amb: participació 
en diversos concursos (dibuix, manualitats); treball d’emocions, 
empatia, risoteràpia; realització de jocs diferents; aula de la son; 
ús de la biblioteca per a estudi, deures, projeccions educatives, 
etc.; normes d’higiene i de comportament cívic, de respecte i 
col·laboració amb els companys. I activitats estrella com: Mou 
el teu cos, Màgia a l’escola, Fira d’alimentació saludable (Food 
Truck), Setmana alimenta la teua força, Setmana de pa d’arreu del 
món, Setmana activa el teu cervell, Jornada de pícnic, la taula del 
restaurant, Jornades temàtiques i Jornades de suc de taronja.

AMPA

Activitats que organitza segons la demanda existent: escola 
matinera, activitats extraescolars (anglés, gimnàstica, patinatge, 
robòtica, escacs, ball modern. Escoletes de Nadal, de Pasqua, de 
Sant Pasqual i Escola d’Estiu. Activitats formatives per a famílies.

Horari de l’equip directiu 
d’atenció a les famílies:

Direcció: 
dimarts de 9.00 a 9.50 h

dimecres de 9.00 a 10.40 h
divendres de 15.00 a 16.00 h

Cap d’estudis: 
dilluns de 16.00 a 17.00 h 

dimecres i dijous de 9.00 a 9.50 h

Secretaria: 
dilluns de 9.00 a 9.50 h 

dimecres de 12.00 a 13.00 h 
divendres de 15.00 a 16.00 h

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA 33

CEIP PASQUAL NÁCHER C. Consolació, 26 - Tel. 964 738 760 - fax 12003936.fax@gva.es 
mestreacasa.gva.es/web/1200393600 - 12003936@gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 3 unitats

Primària: 6 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Educació infantil i primària: PEPLI

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Programa d’innovació educativa: Música contra 
el fracàs escolar. Biblioteca. Aula d’informàtica.
Atenció psicopedagògica i logopèdica (personal de 
l’SPE). Esport escolar (bàsquet, futbol sala, handbol, 
multiesport, atletisme, natació, waterpolo).

AMPA

Cita prèvia: 
ampa.colegiopintorgimenobaron@gmail.com

Activitats que organitza (sempre amb un mínim 
d’alumnes):  aula de jocs, jocs bilingües, escola en 
vacances, aula matinera, robòtica, ball, patinatge 
i tècniques d’estudi.

Horari de l’equip directiu 
d’atenció a les famílies:

consulteu al centre 

Horari del col·legi: 
JORNADA CONTINUADA
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CEIP PINTOR GIMENO BARÓN C. Vázquez de Mella, 82 - Tel. 964 738 690 - Fax: 12002831.fax@gva.es
12002831@gva.es - pintorgimenobaron.edu.gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 12 unitats

      CIL: 1 unitat

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Educació infantil i primària: PEPLI

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb cuina pròpia i activitats 
lúdiques i educatives: manualitats, setmanes 
gastronòmiques, concursos… Aula d’estudi per 
a primària. Aula d’informàtica a la sala polivalent 
per als alumnes de menjador. Dues aules 
d’informàtica: una al pavelló d’infantil i l’altra al de 
primària. Aules dotades amb mitjans informàtics: 
ordinadors, connexió a internet, projectors, etc.

PROJECTE D’INNOVACIÓ 
 I ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

En el cicle d’infantil duen a terme un projecte 
d’innovació educativa: Treballar per ambients. 
Flexibilització de l’organització en les aules: des-
doblaments i grups flexibles. Tallers internivells en 
el primer cicle de primària. Atenció psicopedagò-
gica a càrrec de l’SPE. Atenció logopèdica. Suport 
educatiu. Esport escolar.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Escola matinera i vespranera, menjador, 
activitats extraescolars de l’AMPA i esport.

AMPA

ampaceipioxii@gmail.com • tel. 602 240 830

Horari d’atenció:  dimarts i dijous de 9 a 10.40 h 

Activitats que organitza: Aula matinera i 
vespranera. Escoletes en períodes vacacionals. 
Activitats extraescolars: anglés, guitarra, ball 
modern, patinatge, robòtica… Organització de 
xarrades dirigides a tota la comunitat educativa. 
Festa de benvinguda a setembre.

Horari de l’equip directiu 
d’atenció a les famílies:
tots els dies de 9 a 9.50 h 

i de 15 a 17 h

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA
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CEIP PIUS XII Av. Europa, 32 - Tel. 964 738 705 - Fax: 12002865.fax@gva.es
12002865@gva.es - pioxii.edu.gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 3 unitats
Primària: 6 unitats

Aula d’integració. Alumnat  NEE: 1 unitat

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Infantil: PEPLI 
Primària: PEPLI

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Activitats esportives gratuïtes: Multiesport (primària) de 
17 a 18 h. Activitats esportives i educatives (robòtica, 
anglés, disseny de videojocs, dibuix, ball modern, 
pequeyoguis, iniciació al futbol, patinatge, etc.) 
impartides per les empreses Creactivitat i Torresport 
de 12.10 a 13.10 h. Escoletes (Nadal, Pasqua, estiu) 
impartides per l’empresa Creactivitat. 

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE
Horari lectiu ampliat (de 9.00 a 12.10 i de 15 a 17 h). ESO amb horari matinal. Tutoria grupal 
i seguiment individualitzat. Menjador escolar amb activitats lúdiques i temps de descans 
per a infantil 3 anys, amb cuiner al centre i menú elaborat per una dietista, gestionat per 
l’empresa Qüina. Aula matinera gestionada per Qüina (sempre que hi haja grup). Internet 
a totes les aules. Pissarres digitals. Projectors. Aula d’informàtica. Biblioteca. Laboratori. 
Gabinet psicopedagògic per a la millora de tot l’alumnat del centre i les seues famílies, 
amb seguiment individualitzat d’atenció dels NEAE. Aula d’integració. Escola de pares 
amb xarrades i tallers sobre prevenció de possibles problemes i riscos en l’adolescència, 
nutrició, condicionament físic i psicològic, internet i xarxes socials, etc. Continuïtat 
oferta educativa amb l’ESO. Eduqatia: segell de qualitat emés per l’auditora Eduqatia per 
al control intern i extern que asseguren la qualitat dels processos diaris. Convivència i 
mediació: Programa de mediació i convivència desenvolupat al centre amb alumnes 
mediadors, guia d’assetjament escolar, etc.

ALTRES PROGRAMES APLICATS AL CENTRE
Ensenyament basat en les intel·ligències múltiples, treball cooperatiu, ABP (projectes), 
APS (aprenentatge per al servei) i visible thinking. Entusiasmat: aprenentatge pràctic, 
lúdic i experiencial de les matemàtiques. Amco: ensenyament de l’anglés a través 
d’intel·ligències múltiples. Progrentis: programa de millora de l’aprenentatge mitjançant 
la millora de la lectura comprensiva. Aposta plurilingüe: auxiliar de conversa en anglés, 
amb natiu anglés, en primària i ESO; intercanvi a la ciutat de Montendre (França), en ESO; i 
viatge d’estiu a Anglaterra en ESO. Eduqatia: segell de qualitat emés per l’auditora Eduqatia 
per al control intern i extern que asseguren la qualitat dels processos diaris. Convivència 
i Mediació: Programa de mediació i convivència desenvolupat en el centre amb alumnes 
mediadors, guia d’assetjament escolar, etc. Programa d’estimulació sensorial en l’etapa 
d’infantil i l’alumnat de NEE que ho necessite. Implantació Chromebook One-to-One en 
ESO. Ús d’aplicacions amb aliança amb Google for Education.

AMPA

Atenció personalitzada amb cita prèvia per mitjà del seu correu 
electrònic: ampa@carmelitasvillarreal.org · Tel. 964 521 795.

Activitats que organitza:  escola de pares, activitats de Nadal,  
Dia de la Família, festa final de curs, etc.

Horari de l’equip directiu d’atenció 
a les famílies:

tots els dies de 9.00 a 9.45 h

Horari de l’equip del menjador 
d’atenció a les famílies:

tots els dies de 9.00 a 9.45 h 
i de 12.30 a 13.00 h

Horari del col·legi: 
JORNADA PARTIDA
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CC VERGE DEL CARME C. Ermita, 172 - Tel. 964 521 795
colegio@carmelitasvillarreal.org - www.carmelitasvillarreal.org
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 1- CEIP ANGELINA ABAD
 2- CC BISBE PONT
 3- CEIP BOTÀNIC CALDUCH
 4- CEIP CARLES SARTHOU
 5- CEIP CERVANTES
 6- CEIP CONCEPCIÓ ARENAL
 7- CEIP ESCULTOR ORTELLS
 8- CC FUNDACIÓ FLORS
 9- CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ
 10- CEIP JOSÉ SORIANO RAMOS
 11- CEIP PINTOR GIMENO BARÓN
 12- CEIP PASQUAL NÁCHER
 13- CEIP PIUS XII
 14- CC VERGE DEL CARME
 15- CPEE LA PANDEROLA
 16- CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE GOTERRIS
 17- IES FRANCESC TÀRREGA
 18- UNED
 19- CFPA + BIBLIOTECA MUNICIPAL
 20- CEI 5 SENTITS
 21- CEI BABISOL
 22- CEI BAMBILÀNDIA
 23- CEI CAPERUCITA ROJA
 24- CEI EL SOLET
 25- CEI KINDER PARK
 26- CEI L’ESQUIROL
 27- CEI MÓN DE FADES 37

PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES ESCOLES



RECOMANACIONS SOBRE EL CORONAVIRUS

Llava’t les mans sovint. Evita tocar-te boca, nas
i ulls amb les mans.

Si esternudes o tusses,
cobreix-te nas i boca amb 

un mocador d’un sol ús
o fes-ho sobre el colze flexionat.

LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS LA HIGIENE

Si presentes símptomes o has estat en contacte estret amb una persona
que siga un cas confirmat, telefona al 900 300 555.



Ajuntament 
deVila-real

Educació
Normalització Lingüística

.c
om

Regidoria de Normalització Lingüística
Ajuntament de Vila-real

C/ Josep Ramon Batalla, 6, entresòl
Telèfon 964 547 009 - normalitzacio@vila-real.es

Regidoria d’Educació
BUC (Biblioteca Universitària del Coneixement)

Av. Pius XII, 43
Telèfon 964 547 240 - educacio@vila-real.es

http://www.pasku.com



