Actualitat

El període de preinscripció a les escoles bressol municipals es tancarà el 24 de maig.

La preinscripció a les escoles bressol municipals per
al curs 2019-2020 es podrà formalitzar del 14 al 24 de
maig
Dimarts 14 de maig
Les escoles bressol municipals (EBM) Colobrers i El Coral, ambdues gestionades per Suara Cooperativa, han
obert avui dimarts, 14 de maig, el període de preinscripció per al curs 2019-2020. Els pares i mares que hi vulguin
portar els seus fills i filles podran formalitzar aquest tràmit fins al divendres 24 de maig, adreçant-se als centres,
de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
L’EBM El Coral es troba situada al carrer Torras, 4 (tel. 93 714 37 15). Per poder inscriure els infants en aquest
centre cal que hagin nascut els anys 2017 o 2018. D’altra banda, les inscripcions a l’EBM Colobrers, que es troba
ubicada al carrer de Prat de la Riba, 23 (tel. 93 714 22 19), són obertes a infants nascuts els anys 2017, 2018 i
2019, tenint en compte que els nens i nenes han de tenir com a mínim 16 setmanes quan s’incorporin a l’escola
bressol.
Durant les jornades de portes obertes als centres, que es van celebrar els dies 7 i 8 de maig, un centenar de
famílies es van interessar per l’oferta que plantegen.
Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matriculació podeu consultar el web municipal
www.castellarvalles.cat o el web de la Generalitat de Catalunya,
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/. També podeu contactar directament amb
les escoles o amb la Regidoria d’Educació, situada al carrer de Portugal, 2C (tel. 93 714 40 40), de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores.
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