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PRESENTACIÓ

Per tot el que hem comentat anteriorment, un any més, 
presentem la Guia educativa municipal, Recull 2014, tant 
per als centres d’infantil i primària com per als centres de 
secundària. Es tracta d’una recopilació dels programes, 
activitats i recursos que ofereixen els centres educatius, 
serveis i associacions a la comunitat escolar i a les famílies 
de Vila-real per al pròxim curs 2014-2015.

Trobareu en aquests reculls informació sobre l’oferta 
educativa de l’Escola de Tradicions Locals, l’EPA (Educació 
Permanent d’Adults), el Conservatori Mestre Goterris, 
l’Escola Ofi cial d’Idiomes i el centre associat de la UNED, 
adreçada tant a la comunitat educativa com a les famílies 
de Vila-real. 

Espere que la guia que teniu a les vostres mans us ajude 
a triar el centre educatiu més adequat per als vostres 
fi lls i fi lles perquè inicien o continuen de manera profi tosa 
els seus estudis, ja que les vila-realenques i els vila-
realencs tenim la sort de comptar amb centres educatius 
i ensenyants amb una qualitat educativa excel·lent.

Pasqual Batalla i Llorens
Regidor de Normalització Lingüística

L’educació sempre ha sigut considerada com un dels pilars 
fonamentals per a construir una societat millor. Com 
que l’Ajuntament és l’administració més propera a la 
ciutadania, volem facilitar-vos tota la informació que us 
pot resultar útil per tal de triar el centre educatiu al qual 
aniran els vostres fi lls i fi lles, gràcies al treball conjunt de 
la comunitat educativa, les associacions de mares i pares, 
les associacions de la ciutat i l’Ajuntament de Vila-real. 

Aquesta és una decisió molt important que han de prendre 
les famílies, sobretot en el cas de la tria de centre per als 
xiquets i xiquetes de tres anys que arriben per primera 
vegada a l’escola. Ja que aquesta decisió contribuirà a 
formar-los com a persones.

A més a més, volem fer arribar a les famílies i a la 
comunitat educativa tota la informació que pot resultar 
útil per a aquells xiquets i xiquetes que acaben l’educació 
primària i han de triar un institut per a continuar amb 
l’educació secundària.

Les regidories de Normalització Lingüística i d’Educació 
treballen juntes per a confeccionar aquesta guia educativa 
perquè considerem que tenim la responsabilitat de 
col·laborar en el procés educatiu d’aquestes generacions. 
L’educació pública i en valencià els ajudarà que reben una 
formació sòlida que puga garantir-los l’èxit en el futur. 3



PRESENTACIÓ

Per aquests motius us done a conéixer la guia educativa 
municipal, Recull 2014, en la qual podreu conéixer els 
programes, serveis, recursos i les unitats de cada centre 
educatiu.

A més us presentem l’oferta educativa de les associacions 
de Vila-real, en les quals poden participar els xiquets i les 
xiquetes de Vila-real.

Així com informació d’altres entitats educatives com 
l’EOI, UNED, EPA i el Conservatori Mestre Goterris.

Com a regidora d’Educació us convide a conéixer aquesta 
nova guia amb el convenciment que us serà molt útil i 
interessant.

Rosario Royo Navarro
Regidora d’Educació

Vila-real està acollida a l’Associació Internacional de 
Ciutats Educadores.

Aquesta associació és una organització internacional de 
governs locals compromesos amb el compliment de la 
Carta de Ciutats Educadores, nascuda l’any 1994 i revisada 
en el VIII Congrés de Ciutats Educadores de Gènova.

Una ciutat educadora com Vila-real té personalitat pròpia 
i el seu objectiu constant és aprendre, intercanviar, 
compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants.

La Regidoria d’Educació vol prestar especial atenció a la 
formació, la promoció i el desenvolupament de tots els 
seus habitants. Atenent sobretot els infants i els joves, 
però amb voluntat d’incorporació de persones de totes les 
edats a la formació al llarg de la vida.
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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
rosarieres@terra.es
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.

Per a més informació:
Tel. 964 534 476 / 964 524 302
chmivr@hotmail.com

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 mitjan-
çant 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 i l’ofi cina a l’edifi ci 
de la Caixa Rural, al despatx núm. 53.

Pots contactar amb nosaltres als 
telèfons 964 522 864 / 964 520 573 
o bé a la nostra adreça electrònica:
vila-real@cruzroja.es

CONGREGACIÓ DE LLUÏSOS

Va nàixer el 1987 amb la fi nalitat 
d’investigar i difondre les mani-
festacions 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 21 anys, 
on han participat grups de tots els 
continents.

Per a més informació contacta amb 
nosaltres: grupelraval@gmail.com
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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

JUCAR - JOVENTUT CARMELITA

Som una associació juvenil cristiana. 
Treballem per a projectes als 
països en via de desenvolupament, 
mitjançant la 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, convi-
vències, activitats d’estiu, com 
ara campaments i 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
dofelipo@terra.es

MÓN DE SOMNIS

Som una associació sense ànim 
de lucre que naix de la inquietud 
d’un grup de joves d’ensenyar al 
món que la infància de les persones 
menys afavorides no es pot perdre. 
Mitjançant el joc i l’animació in-
tentem educar aquells que més ho 
necessiten. Amb projectes com  Una 
sonrisa, una vida  portat a terme a 
l’Equador, intentem aconseguir els 
somriures d’aquells i aquelles que 
per motius diversos són apartats de 
la seua infància.

Per a més informació pots entrar a la 
nostra web: www.mondesomnis.org
i si vols contactar amb nosaltres 
pots fer-ho a través del telèfon 
652119349 o a l’adreça electrònica:
info@mondesomnis.org

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
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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
- Videoteca del Festival Internacional de 

Curtmetratges
- Zona de lectura
- Sales d’assaig per a grups de música
- Zona d’exposicions i concerts

• Seu de l’associació Amicale Francophone de Vila-real

• Està ubicada l’Aula Mentor

• 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

REGIDORIA DE JOVENTUT:

dilluns a divendres de 9 a 14 h

IVAJ.GVA JOVE:

dilluns a divendres de 9 a 14 h
dilluns a dijous de 16.30 a 19.00 h

8

Espai Jove Vila-real Regidoria de Joventut • Av. França, 25

 Tel. 964 547 203 - joventut@ajvila-real.es

Facebook: Espai Jove Vila-real



AULARI DE VILA-REAL

Idiomes que s’imparteixen:
anglés, francés i alemany 

Nivells: bàsic i intermedi

Lloc on s’imparteixen les classes:
IES Francesc Tàrrega

C/ Ausiàs March, 13
(sempre a la vesprada)

EOI Castelló

Ctra. Borriol, s/n, Castelló
www.eoicastello.es - tel. 964 399 415

Departament d’Educació
Ajuntament de Vila-real

c/ Major, 37-39, Vila-real - Tel. 964 547 240 9

EOI - ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

http://www.eoicastello.es


CURS DIES HORARI

Cicle 1 nivell 1 dilluns a dijous 9.30 a 12.00 h

Cicle 1 nivell 2 dilluns a dijous 15.00 a 17.30 h

Cicle 1 nivell 3 dilluns a dijous 15.00 a 17.30 h

Cicle 2 nivell 1 dilluns a dijous  9.00 a 13.00 h i 18.00 a 22.00 h

Cicle 2 nivell 2 dilluns a dijous   9.00 a 13.00 h i 18.00 a 22.00 h

Cursos d’accés a la prova lliure del graduat en ESO dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 h

ANGLÉS (accés EOI) GRUP 1 dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 h

ANGLÉS (accés EOI) GRUP 2 dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h

PROGRAMES FORMATIUS

NIVELL ELEMENTAL dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 h

NIVELL MITJÀ dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 h

CURSOS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

ACCÉS UNIVERSITAT 25 dilluns, dimarts i dimecres de 19.00 a 22.00 h

ACCESSOS

OFERTA DE CURSOS 2013-2014

Formació bàsica  de persones adultes per a l’obtenció del graduat en ESOFormació bàsica  de persones adultes per a l’obtenció del graduat en ESO
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CENTRE DE FORMACIÓ
DE PERSONES ADULTES

C. Solades, 25, 2a - Tel. 964 738 905 - Fax 964 738 906

12003651@edu.gva.es - intercentres.edu.gva.es/panderola

http://intercentres.edu.gva.es/panderola


Vila-real

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

Administracions Públiques
- Ciències Polítiques i de 

l’Administració
- Dret
- Economia
- Educació Social
- Filosofi a

- 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)

- Curs d’Extensió Universitària
- UNED - SÉNIOR
- Cursos d’estiu

A TRAVÉS DE LA SEU CENTRAL:

  - Formació contínua

  - Màsters EEES

- 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 dijous, de 17 a 22 h
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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

http://www.unedvila-real.es


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.
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CENTRE PROFESSIONAL
DE MÚSICA MESTRE GOTERRIS

C. Mestre Goterris, 19 - Tel. 964 526 646 - Fax 964 530 211

info@conservatorimestregoterris.com - www.conservatorimestregoterris.com

http://www.conservatorimestregoterris.com


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 dirigits a xiquets i 
xiquetes amb edat compresa entre els 
5 i 8 anys. Depenent de l’edat en què 
s’inscriuen assistiran a un d’aquests 
grups: Iniciació (5, 6 anys), Preparatori A 
(6, 7 anys) i Preparatori B (7, 8 anys) (grup 
en què s’introdueix l’instrument).

B. AULA DE BALLET

L’activitat de ballet està dirigida a xiquets 
i xiquetes amb edat compresa entre els 5 
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 
segona quinzena d’abril.

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 B. Els instruments que 
disposem 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 de Vila-real.
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 19.00 h
(excepte període d’inscripcions) 13



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 1 unitats

Primària: 4 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’ensenyament en valencià (PEV)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar, transport escolar, atenció 
psicopedagògica (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 pares, activitats de formació 
dirigides al professorat

ALTRES SERVEIS

Utilització de la tecnologia informàtica aplicada 
als alumnes amb discapacitat

AMPA

dilluns i dimarts 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

Secretària:
dimecres de 10 a 11.30 h

14

CPEE LA PANDEROLA C. Sant Joan Bosco, 1 A - Tel. 964 738 750

Fax 964 738 751 - 12003511@edu.gva.es



Normalització Lingüística
Ajuntament de Vila-real

http://youtu.be/h5zTax8zOUY


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats
Primària: 13 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa plurilingüe en valencià
(introducció de l’anglés des d’infantil 3 anys)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb activitats lúdiques
i temps de descans a infantil 3 anys

Aula d’informàtica
Pissarres digitals a les aules de primària

i d’infantil 4 i 5 anys

ALTRES SERVEIS DEL CENTRE

Atenció logopèdica i orientadora pedagògica
Suport educatiu

Biblioteca de centre i d’aula

AMPA

Activitats que organitza:

Aula matinera de 7.30 a 9.00 h
Ludoteca de 17.00 a 19.00 h

Escola de mares i pares
Activitats extraescolars

Horari de l’equip directiu

d’atenció a les famílies:

Direcció:
dilluns, dimarts i divendres de 9 a 11h

Menjador:
dilluns i divendres de 12 a 13 h

16

CEIP ANGELINA ABAD C. Michalovce, 14 - Tel. 964 738 850

12006536@edu.gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 3 unitats

Primària: 6 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

PPEV (Programa plurilingüe ensenyament en 
valencià) i PIL (Programa d’immersió lingüística)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar, biblioteca, pistes esportives, 
aula d’informàtica i taller de ceràmica

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Bàsquet, futbol sala i natació

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Professorat de PT, suport, compensatòria, 
logopeda i psicòloga (SPE), cursos de valencià 

per a pares

Activitats de normalització lingüística 

organitzades pel centre

Membre de la Xarxa de Centres Educatius 
Solidaris de la Comunitat Valenciana, participació 

en el programa Ràdio-Activitat, Setmana de la 
Interculturalitat, elaboració de la 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

Activitats que organitza:
Col·labora i patrocina algunes activitats 

programades per l’alumnat o per la comunitat 
educativa i dóna suport als òrgans interns del centre

Horari de l’equip directiu

d’atenció a les famílies:

Direcció:
de 9 a 9.50 h de dilluns a divendres

Menjador:
dilluns i dimecres de 9 a 9.50 h

Tutors/es:
divendres de 12 a 13 h

17

CC BISBE PONT C. Santa Sofia, 9 - Tel. 964 521 126

obispopont@obispopont.com - www.obispopont.com

http://www.obispopont.com


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 12 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

PPEV Programa plurilingüe d’ensenyament en valencià
(introducció de l’anglés a infantil 3 anys)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb activitats lúdiques i 
educatives, aula d’estudi i temps de descans

a infantil

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Escola matinera, biblioteca de centre, escola 
de mares i pares, aula informàtica a infantil 
i primària. Cor escolar. Atenció logopèdica i 

assessorament psicopedagògic

AMPA

Horari d’atenció:  de 9 a 10 h (633 101 788)

Activitats que organitza: 
extraescolars, escola matinera, servei de 

ludoteca, escola de Nadal i estiu, eixides de cap 
de setmana i activitats formatives per a pares. 
Descomptes en comerços locals per als socis

Horari de l’equip directiu

d’atenció a les famílies:

Direcció i Menjador:
de 9 a 9.50 h de dilluns a divendres

Tutors/es:
divendres de 12 a 13h

18

CEIP BOTÀNIC CALDUCH C. Botànic Calduch, 1 - Tel. 964 738 787 - Fax 964 738 786

12004357@gva.es - www.botaniccalduch.com

http://www.botaniccalduch.com


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 13 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’immersió lingüística (PIL)
Programa plurilingüe amb anglés a infantil

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar

ACTIVITATS DEL MENJADOR

Jocs de taula, tallers per a infantil i primària, contacontes

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Biblioteca, aula d’informàtica, programa 
d’acompanyament escolar per a l’alumnat del 
3r cicle d’educació primària (horari de 8 a 9 h), 
esport escolar (bàsquet, futbol sala, natació), 
atenció psicopedagògica, atenció logopèdia

AMPA

Horari d’atenció:  de 9 a 10 h

Activitats que organitza: 
escola matinera, escola de Nadal, escola de 

Pasqua, escola de festes patronals, escola d’estiu, 
activitats extraescolars 19

CEIP CARLES SARTHOU C. Onda, 92 - Tel. 964 738 745

12003456@edu.gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 12 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’ensenyament en valencià (PEV) a 
primària i Programa plurilingüe a infantil

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

escola matinera, escola vespranera,
activitats extraescolars, activitats esportives

AMPA

Telèfon de contacte: 619 752 008 - 699 716 595
Activitats que organitza: 

formatives, educatives i recreatives (de dilluns 
a divendres); escola matinera de 7 a 9 h; escola 

vespranera de 17 a 19 h; en vacances de 8 a 14 h; 
diferents activitats de 12 a 13 h com ara teatre, 

aeròbic, escacs, judo, activitats lúdiques en anglés, 
francés i alemany; escola de pares i mares; classes 

d’anglés per a pares i mares 20

CEIP CERVANTES infantil: av. Cedre, 21 • primària: C. Joanot Martorell, 7

Tel. 964 738 700 - Fax: 964 738 701

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

http://intercentres.cult.gva.es/ceipcervantes


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 12 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

(PILE) Programa plurilingüe d’immersió lingüística
Nou projecte lingüístic de centre: programa 

plurilingüe d’ensenyament en valencià (PPEV), 
amb metodologia d’immersió

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar en els dos edifi cis, amb hora de 
descans per als més menuts i activitats lúdiques i 

educatives

ALTRES

Participació en la Xarxa de Centres de Qualitat 
de la Conselleria d’Educació. Contracte programa 

amb la Conselleria d’Educació. Programa 
d’innovació per a la promoció de la música. 

Centre col·laborador de la Unitat d’Ensenyament 
Multilingüe de la Universitat Jaume I (UEM-UJI)

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Aula NTIC als dos edifi cis i aules amb pissarres 
digitals interactives. Biblioteca de centre i 

biblioteques d’aula. Atenció psicopedagògica 
(a càrrec del SPE) i atenció a l’alumnat amb 

necessitats específi ques de suport educatiu. 
Esport escolar i programa de natació escolar. 

Programes d’ampliació de l’horari lectiu: 
programa d’acompanyament escolar (PAE) 

per a l’alumnat de 5é i 6é (de 8 a 9 del matí). 
Activitats d’ampliació de 12 a 13 hores: animació 
lectora, jocs i manualitats en anglés, cant coral, 

iniciació al francés, revista escolar. Activitats 
formatives per a pares i mares d’alumnes i per 

al professorat. Fons de llibres de text per a 
l’alumnat en primària. Material escolar gratuït 

per a l’alumnat d’infantil

AMPA

Organitza activitats complementàries per a 
l’alumnat en funció de la demanda existent 
(escola matinera, escacs, informàtica, aula 
d’estudi, gimnàstica artística,...) i activitats 

formatives i lúdiques per a pares i mares (tallers 
de cuina, ...) 21

CEIP CONCEPCIÓ ARENAL infantil: passatge d’Araia - Tel. 964 522 137 - concepcionarenal.edu.gva.es

primària: pl. Sant Ferran, 1 - Tel. 964 738 695- Fax 964 738 696 - 12002841@edu.gva.es

http://concepcionarenal.edu.gva.es


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 12 unitats

CIL: 1 unitat

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

PPEV Programa plurilingüe d’ensenyament en valencià
anglés des d´infantil 3 anys

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb cuina pròpia i activitats 
lúdiques i educatives per a tots els comensals 

(manualitats, setmanes gastronòmiques, 
concursos, desdejuni saludable…). Aula d’estudi 
per a primària i Biblioteca viva per a tots. Pistes 

esportives a disposició del barri

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Aula matinera, ludoteca, esport escolar (participem 
en bàsquet, natació i futbol sala), ordinadors i 
connexió a Internet a totes les aules, pissarres 

digitals i projectors a les aules, aula d´informàtica 
a primària, atenció psicopedagògica i logopèdica, 

biblioteca de centre (programa de préstec de 
llibres setmanal), biblioteques d’aula, activitats de 

formació i xarrades dirigides a pares i mestres

APA

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

Facebook APA Col·legi Públic Escultor Ortells

horari d’atenció a les famílies d’octubre a maig, 
dimarts de 9 a 9.30 h i dijous de 16.30 a 17.30 h

Activitats que organitza: 
anglés, dibuix, música, batuka, 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 i gestió de l’uniforme de 
l’escola i altres equipaments, que són optatius

Altres: 
Existència de banc de llibres en primària

Horari de l’equip directiu

d’atenció a les famílies:

de dilluns a divendres, de 9 a 9.50 h
i dimarts i dijous, de 16 a 17 h

22

CEIP ESCULTOR ORTELLS Av. Francesc Tàrrega, 54 - Tel. 964 738 710 - fax 964 738 711

www.escultorortells.org - 12003021@edu.gva.es

http://www.escultorortells.org


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 3 unitats

Primària: 6 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Projecte lingüístic amb el Programa plurilingüe 
d’ensenyament en castellà (PPEC):

la llengua base d’ensenyament és el castellà, 
però des d’infantil els xiquets ja reben múltiples 

ensenyaments setmanals en valencià
i nombrosos en anglés.

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar i aula matinera (des de les 8 h)

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Psicopedagog/a i logopeda del SPE. Suport 
educatiu en infantil i primària per a xiquets 

amb NEE, retard escolar i estrangers,  a càrrec 
del professorat del mateix centre. Biblioteques 

d’aula, amb sistema de préstec, en infantil 
i primària. Aula d’informàtica en primària (i 

ordinador en cada aula d’infantil). Cor escolar 
infantil de primària

AMPA

Horari d’atenció:  no hi ha un horari específi c

Adreça electrònica: ampaffl  ors@yahoo.es

Activitats que organitza: 
Activitats extraescolars: bagul creatiu, patinatge, 
ball modern, jocs amb altres llengües, tècniques 

d’estudi, contacontes.
Esport escolar

Taller per a pares i mares
Festa de fi  de curs

Excursions de fi  de curs
Col·labora amb el centre en la Fira de Santa 
Caterina, festa de Sant Antoni i Carnestoltes 23

CC FUNDACIÓ FLORS C. Ermita, 263 - Tel. 964 520 394

www.fundacionflors.es

http://www.fundacionflors.es


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 9 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Infantil i primària: Incorporació a la xarxa 
plurilingüe per l’Ordre del 5 d’abril de 2011 de 

Conselleria d’Educació

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador

ACTIVITATS DEL MENJADOR

Plàstica, audiovisuals, jocs tradicionals, biblioteca 
i estudi, etc.

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Plàstica, audiovisuals, biblioteca i estudi, jocs 
tradicionals, etc.

AMPA

ampaceip11@gmail.com

Horari d’atenció: dimarts lectius de 9.00 a 9.30 h

Activitats que organitza: 
aula matinera, escoletes en períodes festius, 

anglés, activitats musicals, teatre, esport,
escacs, patinatge, dibuix i pintura, repàs,

karate i ballet

Horari de l’equip directiu

d’atenció a les famílies:

Dilluns de 9 a 11 h
i divendres de 15 a 16 h

24

CEIP JOSÉ SORIANO RAMOS Camí de la Plana, 65 - Tel. 964 558 480

Fax 964 506 431 - 12007206@edu.gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 12 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa lingüístic plurilingüe castellà

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar i escola matinera
(a partir de les 7.30 h); participem en la xarxa de 
centres de qualitat educativa de la C. Valenciana

ACTIVITATS DEL MENJADOR

Escacs, preesport, pintura, jocs tradicionals, balls, etc.

ACTIVITATS DE NORMALITZACIÓ

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

AMPA

Les visites es concerten a través de l’adreça 
electrònica acpa@consolacionv.com.es

Activitats que organitza: 
xarrades i tallers de formació per alumnes, 

famílies i professorat. Participació en: fi ra de 
Santa Caterina, festival nadalenc, festa de la 

família, etc. Trobades de pares local i provincial

Horari de l’equip directiu

d’atenció a les famílies:

de dilluns a divendres de 9 a 11 h

25

CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ C. Mare Maria Rosa Molas, 1 - Tel. 964 520 193 - Fax 964 534 789

nsconsolacionv@consolacionv.com.es - www.consolacionv.com.es

http://www.consolacionv.com.es


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 12 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’ensenyament en valencià (PEV)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar: 180 comensals

ACTIVITATS DEL MENJADOR

Pràctica d’exercicis esportius, ús de la biblioteca, 
projeccions educatives i recreatives durant 

el temps precedent i posterior a l’horari 
de menjador, realització de competicions 

internes de caràcter lliure, amb un calendari 
d’activitats i data d’aquest, compliment de les 
normes higièniques i de comportament cívic 
de respecte i col·laboració amb els companys, 
higiene bucal i de mans després dels menjars

AMPA

Activitats que organitza: 
escola matinera: 75 vacants, activitats 

extraescolars: esports, ludoteca, biblioteca i 
estudi, en vacances: escola de Nadal i d’estiu

Horari de l’equip directiu

d’atenció a les famílies:

de dilluns a divendres de 9 a 12 h

26

CEIP PASQUAL NÁCHER C. Consolació, 26 - Tel. 964 738 760

fax 964 738 761 - 12003936@edu.gva.es



UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 3 unitats

Primària: 6 unitats

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’ensenyament en valencià (PEV)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar

APA

dies 1 i 15 de cada mes de 16 a 16.50 h

apapintorgimenobaron@yahoo.es

Activitats que organitza: 
aula de jocs, jocs bilingües, teatre, guitarra, 

gimnàstica rítmica, escola en vacances

Horari de l’equip directiu

d’atenció a les famílies:

dilluns a divendres de 12 a 13 h
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CEIP PINTOR GIMENO BARÓN C. Vázquez de Mella, 82 - Tel. 964 738 690 - Fax 964 738 691

12002831@edu.gva.es - pintorgimenobaron.edu.gva.es

http://pintorgimenobaron.edu.gva.es


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 6 unitats

Primària: 12 unitats

      CIL: 1 unitat

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’immersió lingüística (PIL)

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar amb activitats: jocs de taula, 
jocs esportius, activitats acadèmiques, tallers de 

manualitats i biblioteca

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

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

AMPA

ampaceippioxii@hotmail.com

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

Activitats que organitza: 
esports, sevillanes, patinatge, estudi, 

informàtica, anglés, manualitats, teatre, escacs, 
dibuix i gimnàstica, en vacances: escola de 

Nadal, de Pasqua, setmana de festes del
poble i d’estiu

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

28

CEIP PIUS XII Av. Europa, 32 - Tel. 964 738 705 - Fax 964 738 706

12002865@edu.gva.es - pioxii.edu.gva.es

http://pioxii.edu.gva.es


UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil: 3 unitats

Primària: 6 unitats

Aules audiovisuals i interactives

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’ensenyament en valencià (PEV
Programa d’ensenyament en anglés (AMCO) 

basat en les intel·ligències múltiples

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar

ACTIVITATS DEL MENJADOR

Contacontes, psicomotricitat, manualitats, etc.

AMPA

Primer i tercer divendres de cada mes
de 15.00 a 16.00 h

Contacte: 964 521 795
ampa@carmelitasvillarreal.org

Activitats que organitza: 
escola de pares, informàtica, patinatge, etc.

Horari de l’equip directiu

d’atenció a les famílies:

tots els dies de 15.00 a 16.00 h

29

CC VERGE DEL CARME C. Ermita, 172 - Tel. 964 521 795

colegio@carmelitasvillarreal.org - www.carmelitasvillarreal.org

http://www.carmelitasvillarreal.org
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PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES ESCOLES



del 7 de febrer al 13 de juny de 2014,
al 92.2 FM de Ràdio Vila-real

S’emet els divendres i els 
diumenges a les 15.30 h

XVI edicióXVI edició

PROGRAMA RADIOFÒNIC

PROGRAMA RADIOFÒNIC

ESCOLARESCOLARPPPRRROOOGOGGGRRAAAAR MMMAAAAAM RRRRAADDDA IIOOOFFÒFÒÒÒÒNNINIINN CCCC

ESCCOCOOOLLLAAAAARRRR

XVI edició

PRODUCCIÓ i EMISSIÓ:
COL·LABORA:

CO N S E L L E R I A  D ’ E D U C AC I Ó,  C U LT U R A  I  E S P O R T

ORGANITZA i PATROCINA:

DATA CENTRE PROGRAMA

07-02-2014 CEIP José Soriano La taronja ens agrada
tota primària (excepte 4t) 

14-02-2014 Col·legi Fundació Flors Moltes coses de la nostra escola
tots els cursos

21-02-2014 IES Miralcamp L’electrònica de telecomunicacions actual
2n FP grau mitjà

28-02-2014 IES Broch i Llop Frases fetes i expressions populars
3r d’ESO

07-03-2014 CEIP Cervantes La llibreta viatgera
6é de primària

14-03-2014 CEIP Concepció Arenal Conte contat...
1r i 2n cicle de primària 

21-03-2014 Ntra. Sra. de la Consolació Amb tots vostés...
4t d’ESO

28-03-2014 CEIP Angelina Abad Coses nostres
infantil 5 anys, 1r, 2n, 3r i 4t de primària

04-04-2014 CEIP Pius XII Les nostres receptes
5é A i 5é B de primària

11-04-2014 CEIP Pasqual Nàcher Historietes i cançons
infantil, 1r cicle i 5é de primària

25-04-2014 CEIP Escultor Ortells El llibre
5é A i 5é B de primària

02-05-2014 CEIP Escultor Ortells La Panderola
3r i 4t de primària

09-05-2014 IES Francesc Tàrrega Curiositats sobre la fi gura de Francesc Tàrrega
3r d’ESO del grup de Dramatització i Teatre i 1r de batxiller

23-05-2014 CEIP Carles Sarthou Els músics de Vila-real
infantil, 1r i 2n cicle de primària

30-05-2014 CEIP Botànic Calduch Una vida, una història

06-06-2014 Col·legi Santa Maria Activitats del grup solidari
tots els cursos d’ESO

13-06-2014 Col·legi Bisbe Pont Les cançons de la nostra escola
tota primària i secundària
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Regidoria de Normalització Lingüística

Ajuntament de Vila-real
C/ Josep Ramon Batalla, 6, entresòl

Telèfon 964 547 009 - normalitzacio@ajvila-real.es

Regidoria d’Educació

C/ Major, 37-39, Casa dels Mundina
Telèfon 964 54 72 40 - educacio@ajvila-real.es

Normalització Lingüística
Educació

Ajuntament de Vila-real

http://www.pasku.com
mailto:educacio@ajvila-real.es
mailto:normalitzacio@ajvila-real.es
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