JORNADES DE PORTES OBERTES
,La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
de Crevillent, vol informar què els Centres
Educatius tenen programades una Jornada de
Portes Obertes en les quals l’equip directiu del
col·legi explicarà el projecte educatiu de cadascú
d’ells per aconseguir que les famílies amb fills que
seran matriculats per primera vegada en el pròxim
curs escolar 2017/18, realitzen l’elecció del col·legi
amb la màxima informació possible.
Amb eixe objectiu li detalle, a continuació,
els dies en els quals podrà visitar els col·legis per a
rebre la dita informació :

17 de maig : CEIP Miguel Hernández
Tot el dia.
11 de maig : CEIP Primo de Rivera
A partir de les 19’00 h.
12 de maig : CEIP Dr. Mas Magro
Tot el dia.
11 de maig : EEI Mestra Pilar Ruiz
A partir de les 15’30 h.
15 de maig : CEIP Francisco Candela
A partir de les 17’30h.
09 de maig : CEIP Nª Sª Esperanza
De 9’30 a 12’00.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Crevillent, quiere informar de
que los Centros Educativos tienen programadas
una Jornada de Puertas Abiertas en las que el
equipo directivo del colegio explicará el proyecto
educativo de cada uno de ellos para conseguir que
las familias con hijos que serán matriculados por
primera vez en el próximo curso escolar 20172018 efectúen la elección del colegio con la
máxima información posible.
Con este objetivo le detallo, a
continuación, los días en que podrán visitar los
colegios para recibir dicha información :
17 de mayo : CEIP Miguel Hernández
Todo el día
11 de mayo : CEIP Primo de Rivera
A partir de las 19’00 h.
12 de mayo : CEIP Dr. Mas Magro
Todo el dia.
11 de mayo : EEI Mestra Pilar Ruiz
A partir de las 15’30 h.
15 de mayo : CEIP Francisco Candela
A partir de las 17’30h.
09 de mayo : CEIP Nª Sª Esperanza
De 9’30 a 12’00h.

