ACTIVITATS EDUCATIVES DE
VACANCES
•
•
•
•
•
•

Guia de
Serveis
......................................

Escola de Pasqua.
Escola d’Estiu.
Curs d’informàtica.
Classes d’anglès a l’estiu.
Campaments.
Activitats musicals per als menuts.

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
Ajuntament de Quart de Poblet

Participació
•
•
•
•
•
•
•
•

Consell Escolar Municipal.
Consell Municipal de la Infància.
Comissió Permanent de les AMPA.
Comissió d’Escolarització.
Consells de Centre.
Comissió d’Absentisme.
Xarxa de Ciutats Educadores.
Ciutat Amiga de la Infància.

Formació
d’Adults
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitat per als Majors (Unimajors)
Taller de ceràmica.
Alfabetització informàtica.
Tallers de primera infància per a pares i
mares (Aprèn amb el teu Bebé).
Classes de castellà per als immigrants.
Classes de Ioga.
Centre de Formació de Persones Adultes.
Conservatori Música “Mestre Molins”.
Escola Oficial d’Idiomes.

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
Edifici Municipal
C/ Joanot Martorell, 40
Tel.: 96 153 62 10 Ext.: 270
Email: educa@quartdepoblet.org
Blog: educacio.quartdepoblet.es
www.quartdepoblet.org

PREMI ANUAL AL MÈRIT ESCOLAR

Beques, Ajudes i
Premis
BEQUES D’ESTUDI
•
•
•
•
•

Ajudes per a l’escola matinera (Matinal
Xiquets) de 7.00 h del matí fins a les 9.00 h.

AJUDES A LES AMPA DELS
COL·LEGIS I INSTITUTS
•
•
•
•

El servei es presta en tots el col·legis d’ infantil i
primària de Quart de Poblet i inclou activitats per
als xiquets amb un desdejuni saludable.

Subvenció a totes les famílies de Quart de
Poblet (mensualitats i matrícula)

Subvencions anuals en concurrència
competitiva per a activitats formatives
extraescolars dels pares i l’alumnat.
Subvencions anuals per a activitats
esportives als Centres Escolars.
Suport a les festes i commemoracions
(Nadal, fi de curs…)
Reunions mensuals de treball i coordinació
amb la regidoria.

PROGRAMA DE MANTENIMENT DELS
CENTRES ESCOLARS (Col·legis
Públics i Centre de Formació de
Persones Adultes)

SUBVENCIÓ A L’ ESCOLA MUNICIPAL
INFANTIL NINOS
•

Alumnes que finalitzen l’Educació Primària
Alumnes que finalitzen l’Educació
Secundària Obligatòria.

Millora de la
Qualitat Educativa
al Municipi

Educació Infantil
Educació Secundària Obligatòria i PQPI
Batxillerat i cicles formatius
Música i dansa
Universitat.

AJUDES PER A FACILITAR LA VIDA
LABORAL
•

•
•

•
•

Manteniment, al llarg de tot l’any, dels
edificis (obres, reparacions, pintura, jardins,
calderes, radiadors, ascensors, etc.)
Despeses d’electricitat, gas, aigüa...

•
•
•

Manteniment de la seguretat dels edificis.
Millores i inversions (pistes de pàdel,
tenis, pavellons esportius…)
Personal de manteniment i vigilància en
cadascún dels col·legis (conserges)

PROGRAMA QUART A L’ESCOLA
•
•
•
•
•
•
•

Actes culturals: Anem al Teatre, Cinema
en Anglès, Cinema en Valencià…
Programa Coneix Quart.
Tallers de Consum i Mediambientals.
Activitats específiques per a joves: cibercorresponsals als instituts, voluntariat...
Programa de prevenció de les
drogodependències: educació en valors...
Prevenció dels maltractaments i de la
violència de gènere.
Programa de prevenció de l’absentisme a
l’escola.

PROGRAMA D’ESCOLARITZACIÓ DELS
XIQUETS I XIQUETES DE QUART DE
POBLET
•
•

•

Informació a las famílies amb fills/es sobre
l’oferta educativa a Quart i requisits per a
la seua escolarització.
Escolarització a l’Àrea d’Educació de
l’alumnat de 2n.Cicle d’ Educació Infantil,
Primària i Secundària Obligatòria fora del
termini ordinari.
Informació sobre estudis a la localitat.

