Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Jornades de portes obertes de les escoles i els instituts
de Mollet
Entre el 18 de febrer i el 6 de març, totes les escoles i els instituts de Mollet
del Vallès faran una jornada de portes obertes durant les quals informaran
dels seus projectes educatius per al curs 2016 – 2017.
Un any més, les escoles públiques d’Educació Infantil i Primària, els instituts
d’Educació Secundària i els centres concertats de Mollet del Vallès celebren
jornades de portes obertes per donar a conèixer el centre i el seu projecte
educatiu a les famílies interessades en la preinscripció per al curs vinent.
Les prescripcions fan referència al infants que durant aquest 2016 compleixen
els 3 anys i cursaran el primer curs del segon cicle d’educació infantil (P 3) i els
que compleixen 12 anys i cursaran primer d’Educació Secundària Obligatòria
(ESO). Aquells alumnes que decideixin canviar de centre també hauran de fer la
preinscripció.
Dates previstes per la preinscripció


Del 30 de març al 7 d’abril: segon cicle d’educació infantil, educació
primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

L'imprès de sol·licitud de preinscripció es pot descarregar des de la pàgina web
del Departament d'Ensenyament. També es pot recollir a qualsevol centre
educatiu, en horari escolar, o a l’Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament
(OAC).
Només es pot omplir un full de preinscripció en el que caldrà que apareguin, per
ordre de prioritat, tots els centres en els quals s'està interessat. Un cop
emplenades, les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment al centre
educatiu triat com a primera opció. També es poden presentar a l'OAC.
Per a més informació, podeu contactar amb l'Oficina Municipal d'Escolarització
(OME) al telèfon 93 492 06 53, o enviar un correu electrònic a
ime@molletvalles.cat

(Adjuntem jornades de portes obertes, centres i horaris)
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