Actualitat

La preinscripció a les escoles bressol municipals de la vila es podrà formalitzar del 2 al 13 de maig

Les jornades de portes obertes a les escoles bressol
municipals de la vila tindran lloc de l’11 al 14 d’abril
Dijous 31 de març de 2011
Programes| Jornades de portes obertes i preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de Castellar del
Vallès (curs 2011-2012)
La preinscripció dels infants a les llars d’infants municipals es podrà realitzar del 2 al 13 de maig
El proper dilluns dia 11 d’abril tindrà lloc la primera de les jornades de portes obertes a les escoles bressol
municipals de la vila, que s’han organitzat davant la proximitat de la preinscripció dels nens i nenes menors de
tres anys al curs 2011-2012.
Així, cadascuna de les dues escoles bressols municipals castellarenques han organitzat dos jornades perquè els
pares i mares d’infants de 0 a 3 anys puguin conèixer els centres. D’una banda, l’Escola Bressol Municipal
Colobrers obrirà les seves portes a la ciutadania els dies 11 i 13 d’abril, de 18 a 19 hores. Els pares i mares han
de tenir en compte que per portar-hi els seus fills o filles el proper curs 2011-2012, els infants hauran de tenir com
a mínim 16 setmanes el proper dia 1 de setembre, és a dir, que hauran d’haver nascut abans del 30 d’abril
d’enguany. Per la seva banda, l’Escola Bressol Municipal El Coral, que el proper curs escolar admetrà infants
nascuts abans del 31 de desembre de 2010, és a dir, que tinguin com a mínim 9 mesos el dia 1 de setembre de
2011, realitzarà les jornades de portes obertes els dies 12 i 14 d’abril, també de 18 a 19 hores.
D’altra banda, també s’han donat a conèixer aquests dies les dates en què es podrà formalitzar la preinscripció
escolar a les escoles bressol municipals. Els pares i mares podran dur-la a terme del 2 al 13 de maig, ambdós
inclosos, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores a les mateixes escoles, és a dir, al carrer de
Prat de la Riba, 23 (Escola Bressol Municipal Colobrers, telèfon 93 714 22 19) i al carrer de Torras, 4 (Escola
Bressol Municipal El Coral, telèfon 93 714 37 15).
Per a més informació sobre la preinscripció i la matriculació, la ciutadania pot adreçar-se a la Regidoria

d’Educació, situada al carrer de Portugal, 2C (telèfon 93 714 40 40), de 9 a 14 hores, o bé consultar la pàgina
web de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/preinscripció.
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