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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
rosarieresdevilareal@gmail.com
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.
Ens podeu seguir en Facebook i Instagram on informem 
del dia a dia de la congregació.
Purissimeres de Vila-real. Casa social a la plaça de Sant 
Pasqual, 46. purissimeres@gmail.com

CONGREGACIÓ DE LLUÏSOS

La Congregació de Lluïsos de Vila-real està formada per un grup de gent 
que treballem per a formar la gent jove en els valors humans i en la fe 
catòlica d’una manera agradable i divertida. Així, al llarg de l’any oferim 
activitats de tot tipus, per a tot tipus de gent i de totes les edats. Des de 
la tradicional Matxà de Sant Antoni als campaments d’estiu, passant per 
moltes altres activitats. Estem tot l’any treballant per l’oci de la joventut 
de Vila-real.

Per a contactar: www.lluisosvila-real.org

JUCAR - JOVENTUT CARMELITA

Som una associació juvenil cristiana. Treballem per 
a projectes als països en via de desenvolupament, 
mitjançant l’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, convivències, activitats d’estiu, com ara 
campaments, 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, jucarvilareal@gmail.com

CLUB 32 Activitats amb xiquets

És una associació formada per un grup de pares amb xiquets entre 4 i 14 
anys que es reuneixen els caps de setmana per a fer activitats amb ells. 
Aquestes activitats estan relacionades principalment amb la naturalesa 
i el nostre objectiu és impartir formació mediambiental als nostres fi lls, 
i transmetre la necessitat del respecte i protecció del nostre entorn. Al 
mateix temps durant aquestes activitats d’oci eduquem en valors: vida 
saludable, solidaritat, esperit de grup, participació, respecte…

Club 32 Activitats amb xiquets comparteix aquestes experiències en 
http://club32vila-real.blogspot.com.es/ i us convidem a què participeu en 
elles.

Contacte: club32vilareal@gmail.com
facebook.com/club32vilareal - twitter.com/club32vilareal
pinterest.com/club32 - plus.google.com/118368622518148685242 3



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

ORQUESTRA DE POLS I PUA FRANCESC TÀRREGA

L’Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega naix a Vila-real el 
novembre de 1981, fruit de les inquietuds d’un grup de músics 
afi cionats als instruments de plectre, que adopten el nom de 
l’insigne guitarrista i compositor de la ciutat.
La nostra Escola d’educands, on s’imparteixen classes de bandúrria, 
llaüt i guitarra espanyola, acústica o elèctrica, forma part de 
l’Escola de Tradicions Locals. Els alumnes una vegada assoleixen 
els coneixements necessaris passen a incorporar-se a l’orquestra.
La nostra seu es troba a la Casa dels Mundina, al carrer Major 
Sant Jaume.
Per a contactar amb nosaltres pots fer-ho a través del mòbil 
608 842 929, la nostra adreça electrònica:
rp@orquestatarrega.com o facebook. 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 mitjançant 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.
Pots contactar amb nosaltres al telèfon 964 522 864 o bé a la 
nostra adreça electrònica: vila-real@cruzroja.es

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

GRUP DE DANSES EL RAVAL

Va nàixer el 1987 amb la fi nalitat d’investigar i difondre les ma-
nifestacions 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 molts anys, on han participat grups de tots els continents.
Per a més informació contacta amb nosaltres:
grupelraval@gmail.com 4
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Edifi ci municipal on les inquietuds, la 
integració i el diàleg de la joventut tenen les 
portes obertes.

• CIJ: Centre d’Informació Juvenil, servei públic i gratuït 
per als joves de 14 a 30 anys, on s’ofereix informació, 
documentació i orientació en els temes que els siguen 
d’interés, com ara oci, formació, beques i ajudes, 
concursos, salut, associacionisme, temps lliure…

• Carnet Jove: Aquest carnet té per objectiu facilitar 
a la joventut la mobilitat i la intercomunicació, així 
com possibilitar l’accés, mitjançant descomptes, a 
serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, 
recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similars. 
Des dels 14 fi ns als 30 anys, ambdós inclosos, té un 
àmbit tant estatal com europeu.

• Programa Jove-Oportunitat (JOOP): L’objectiu és 
realitzar accions d’orientació per a joves entre els 16 
i 21 anys que han abandonat els seus estudis sense 
haver aconseguit cap titulació acadèmica o que no 
han continuat estudiant després d’obtenir el títol de 
l’ESO.

• A on?: Alternativa d’oci nocturn. Espai per a 
autogestionar-se el temps lliure. Què fer, quan, com… 
tot ho decidiu vosaltres.

• Ràdio Espai Jove: Naix per a donar resposta a la 
necessitat d’ampliar els punts de trobada amb els 
joves de totes les edats, amb coses a dir. Es pot escoltar 
amb qualsevol dispositiu electrònic, ja siga mòbil, 
tauleta tàctil o ordinador i una emissió de 24 hores 
ininterrompudes.

• Seu de l’Associació PINT
• Seu de l’escola d’animació Món Màgic
• Zona ofi cial Bookcrossing
• Hotel d’associacions juvenils amb 

despatxos equipats i sales de reunions
• Aules d’estudi
• Aules de formació
• Aula d’informàtica
• Zona de cafeteria i lectura
• Sales d’assaig per a grups de música
• Zona d’exposicions i concerts

ESPAI JOVE:
dilluns a divendres

de 9 a 14 h i 17 a 21 h

Espai Jove Vila-real Regidoria de Joventut • Av. França, 25
 Tel. 964 547 203 - joventut@vila-real.es

Facebook: Espai Jove Vila-real - Instagram: @espaijovevila

descarrega la 
programació
de l’Espai Jove
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CASTELLÀ / VALENCIÀ NOUVINGUTS  nivells A1 i A2 Per determinar

VALENCIÀ (JQCV) A1-B1 Per determinar
VALENCIÀ (JQCV) C1 Per determinar

ANGLÉS (EOI) A1 Per determinar

ANGLÉS (EOI) A2 Per determinar

ANGLÉS (EOI) B1 Per determinar

ACCÉS UNIVERSITAT +25 Per determinar

ACCÉS CICLES SUPERIORS Per determinar

INFORMÀTICA Per determinar

PROGRAMES FORMATIUS

CURS DIES HORARI

ALFABETITZACIÓ dilluns a dijous Per determinar

NEOLECTORS dilluns a dijous Per determinar

3r ESO - matutí dilluns a dijous Per determinar

3r ESO - vespertí dilluns a dijous  Per determinar

4t ESO - matutí dilluns a dijous Per determinar

4t ESO - vespertí dilluns a dijous  Per determinar

GRADUAT EN ESO

CENTRE DE FORMACIÓ
DE PERSONES ADULTES

ANTIGA PANDEROLA

C. Solades, 25, 2a - Tel. 964 738 905 - Fax 964 738 906
12003651@gva.es - https://mestreacasa.gva.es/web/antigapanderola/47

El termini de matrícula és del 15 de juny al 15 de juliol i de l’1 de setembre al 31 d’octubre  

Els horaris es publicaran en la nostra pàgina web:
https://mestreacasa.gva.es/web/antigapanderola/47
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Vila-real

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

Administracions Públiques
- Ciències Polítiques i de 

l’Administració
- Criminologia
- Dret
- Economia
- Educació Social

- 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)

- Cursos d’extensió universitària
- UNED - SÉNIOR
- Cursos d’estiu

A TRAVÉS DE LA SEU CENTRAL:

  - Formació contínua

  - Màsters EEES

- Filosofi a
- 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 D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC:

de dilluns a divendres de 9.30 a 
12.30 h i de 17 a 20 h

HORARI DE TUTORIES: 
de dilluns a dijous de 17 a 22 h

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
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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.

CENTRE PROFESSIONAL
DE MÚSICA MESTRE GOTERRIS

C. Mestre Goterris, 19 - Tel. 964 547 225
info@conservatorimestregoterris.com - www.conservatorimestregoterris.com

f@conservatorimestregoterris 
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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 adreçats a xiquets 
i xiquetes amb edat compresa entre 
els 4 i 7 anys. Depenent de l’edat 
en què s’inscriuen assistiran a un 
d’aquests grups: Iniciació Musical (4, 
5 anys), Iniciació Instrumental (6 anys) 
amb classes col·lectives d’instrument 
i Preparatori (7 anys) grup en què 
s’introdueix l’instrument individualment.

B. AULA DE BALLET
L’activitat de ballet està dirigida a xiquets 
i xiquetes amb edat compresa entre els 4 
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 
primera quinzena de maig.

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. Els instruments que dispo-
sem 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 Músic Rafael Beltrán 
Moner.
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 19.30 h
(excepte període d’inscripcions) 10



EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ

• ESO: 4 unitats
• TVA: 3 unitats (Transició a la vida adulta)
• PFQB: 2 unitats (Programa de formació i qualificació bàsica)

PQPI: PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL (2 perfils-19 alumnes)

• Operacions auxiliars en serveis administratius i generals
• Activitats auxiliars en vivers, jardins i centre de jardineria

SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar, transport escolar, atenció psicopeda-
gògica (per part del personal de l’SPE), escola de pares, 
activitats de formació dirigides al professorat, servei 
d’infermeria escolar.

ALTRES SERVEIS

Utilització de la tecnologia informàtica aplicada 
als alumnes amb discapacitat; programes de 
formació i qualificació professional inicial, en la 
modalitat EE de Consergeria i Jardineria; servei 
de fisioteràpia escolar.

AMPA

dimarts i dijous 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

Secretaria: 
dimecres de 10 a 11.30 h
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CPEE LA PANDEROLA C. Sant Joan Bosco, 1 A - Tel. 964 738 750
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SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

Menjador escolar, gabinet psicopedagògic, professorat 
de reforç, Departament d’Orientació Acadèmica i Laboral, 
informació a les famílies i l’alumnat amb l’app Edvoice, 
proximitat i atenció personalitzada.

PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

• Ensenyament en intel·ligències múltiples, treball 
cooperatiu i aprenentatge servei. 

• CBPtab: Substitució dels llibres de text per un Ipad que 
facilita un aprenentatge autònom, actiu i mòbil. 

• Aulaplaneta: Integra la pedagogia, els continguts i la 
tecnologia i consolida un model d’excel·lència educativa.

• CBPllegim: Projecte per a fomentar l’interés per la lectura.
• Mediació escolar.
• Robòtica educativa: Treball en equip, programació i 

raonament lògic.
• Emociona’t: Programa que treballa les emocions a l’aula.

AMPA

Telèfon de contacte: 964 521 126 - ampa@obispopont.net
Organitza activitats per a l’alumnat i dona suport als òrgans 

del centre.

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Direcció: de dilluns a divendres, 
de 9 a 10 h i de 15 a 16 h

NIVELLS ACADÈMICS

1r ESO – 2n ESO – 3r ESO – 3r PMAR – 4t ESO – PR4
Alumnes ESO: 130

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’educació plurilingüe i intercultural 
(PEPLI): valencià, castellà, anglés i francés

Activitats de normalització lingüística 
organitzades pel centre

• Setmana cultural

• Celebració del Dia del Llibre

• Pla lector

• Utilització del valencià en les 
comunicacions orals i escrites amb la 
comunitat educativa

• Participació en concursos literaris 
interns i externs

• Col·laboració amb l’Ajuntament en les 
campanyes de promoció de la llengua.
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CC BISBE PONT C. Penyagolosa, 10B - Tel. 964 521 126
obispopont@obispopont.com - www.obispopont.com

1r ESO 2n ESO 3r ESO 3r PMAR 4t ESO PR4

1 1 1 1 1 1



PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’incorporació progressiva (PIP) 
Plurilingüisme en àrees d’ESO i mòduls de CFGM

MODALITATS ACADÈMIQUES DE CFGM

• Gestió Administrativa (1r i 2n)

• Activitats Comercials (1r i 2n)

• Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (1r i 2n)

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

• Activitats de programació i de robòtica
• Gabinet psicopedagògic del centre
• Pissarres digitals en totes les aules
• Participació en el Portfolio europeu de llengües

AMPA

L’Associació de Mares i Pares col·labora i patrocina algunes 
activitats programades per a l’alumnat o per a la comunitat 
educativa, i dona suport als òrgans interns del centre. 
Informeu-vos-en al col·legi.

NIVELLS ACADÈMICS

ESO i cicles formatius de grau mitjà (CFGM)
Alumnes ESO i CFGM: 335

La Resolució de 28 de febrer de 2014 
(DOCV 12.03.2014) autoritza el centre, 
en els nivells d’ESO i cicles formatius 

de grau mitjà a adherir-se a la Xarxa de 
Centres Plurilingües de la Comunitat 

Valenciana per al curs 2014/2015.

Activitats de normalització lingüística 
organitzades pel centre

• Assistència a representacions teatrals

• Assistència a llocs d’interés de la 
Comunitat Valenciana

• Visites i xarrades amb escriptors 
valencians

• Dinamització del pla lector amb lectura 
de llibres en valencià

• Participació en campanyes 
promogudes des de l’Ajuntament o 
altres institucions, com ara Convivència 
a les aules, sobre drogues, alcohol, ús 
adequat de les noves tecnologies, etc.
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CC FUNDACIÓ FLORS C. Ermita, 263 - Tel. 964 521 368
secundaria@fundacionflors.com - www.fundacionflors.es

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx. 2n Batx. CFGM

2 2 2 2 - - 7



NIVELLS ACADÈMICS
De 1r a 4t d’ESO (dos classes per grup)

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA
De 1r a 4t d’ESO: PEPLI

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS
Ensenyament per projectes de comprensió des de les 
intel·ligències múltiples integrats amb aprenentatge 
cooperatiu, cultura del pensament i neurodidàctica. 
OnMAT: fomenta l’adquisició del pensament matemàtic, 
la tecnologia al servei de la pedagogia per a facilitar 
l’aprenentatge. Implantació del Chromebook com a eina 
digital. Ensenyament per àmbits. Pla d’acció tutorial: 
seguiment individualitzat de l’alumnat, mediació 
escolar, creixement en educació emocional. Educació 
mediambiental. Orientació per al C1 de la JQCV. 
Participació en el projecte Erasmus+ KA101 i projectes 
eTwinning.

AMPA
 Es pot contactar en 

acpa@consolacionvila-real.com o al tel. 641 730 130
Activitats que organitza: 
Xarrades i tallers formatius per a l’alumnat, docents i 
famílies. Participació en diverses activitats del centre: 
Santa Caterina, festival nadalenc, festa de les famílies...

Horari direcció d’atenció a les famílies
Cita prèvia

• Participació en campanyes educatives 
municipals

• Participació en concursos i certàmens 
educatius

• Assistència a representacions teatrals

• Celebració del Dia del Llibre, Dia de la 
Ciència i Dia de la Salut i l’Esport

Activitats de normalització lingüística organitzades pel centre

• Utilització del valencià en les 
comunicacions orals i escrites en la 
comunitat educativa

 • Pla lector de centre coordinat entre les 
quatre llengües que s’imparteixen

• Eixides culturals
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CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ C. Mare Maria Rosa Molas, 1 - Tel. 964 520 193 - Fax 964 534 789
colegio@consolacionvila-real.com - www.consolacionvila-real.com

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx. 2n Batx. CFP

2 2 2 2 - - -



NIVELLS ACADÈMICS

ESO i batxillerat concertats
Total alumnes: 380

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’incorporació progressiva (PIP)

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

• Informació constant: tutories, ClickEdu, 
preavaluacions i Departament d’Orientació

• Activitats complementàries i extraescolars
• Preparació del títol oficial Trinity i Cambridge
• Grup de convivència i mediació
• Aula PT
• Horari matí i vesprada
• Menjador i autobús

AMPA
Horari d’atenció: 15.30 – 17.00 h 

tel. 964 533 577 - ampa@colegiosantamaria.es

Temes de suport o activitats que ofereix:
xarrades informatives i reunions per a pares, tallers 
de manualitats, col·laboració en festes i celebracions, 
suport econòmic a la modernització d’infraestructu-
res tecnològiques.

• Atenció al públic en valencià

• Premsa en valencià per al professorat i 
alumnat

• Aula d’acollida per a l’alumnat 
nouvingut

• Visites escriptors

Activitats de normalització lingüística organitzades pel centre

• Representacions teatrals, lectures i 
concursos literaris en valencià

• Informació i preparació de les proves 
de la JQCV

• Participació en Ràdio-Activitat

• Club de Scrabble en valencià

*PMAR en 3r i PR4 en 4t
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CC SANTA MARIA Av. Europa, s/n - Tel. 964 533 577
direccio@colegiosantamaria.es - www.colegiosantamaria.es

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx. 2n Batx. CFP

2 2 3* 3* 2 2 -



NIVELLS ACADÈMICS
Infantil – Primària – ESO

Alumnes ESO: Ràtio 30 alumnes per aula

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA
PPEV (Programa plurilingüe d’ensenyament en valencià)

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS
Horari lectiu ampliat en sessions matinals. Gabinet psicopedagògic per a la millora de tot 
l’alumnat del centre i les seues famílies, amb seguiment individualitzat d’atenció dels NEAE. 
Tutoria grupal i individual. Ensenyament basat en les intel·ligències múltiples, treball cooperatiu, 
ABP (projectes), APS (aprenentatge per al servei) i visible thinking. Entusiasmat: aprenentatge 
pràctic, lúdic i experiencial de les matemàtiques. Amco: ensenyament de l’anglés a través 
d’intel·ligències múltiples. Progrentis: programa de millora de l’aprenentatge mitjançant la 
millora de la lectura comprensiva. Aposta plurilingüe: auxiliar de conversa en anglés, amb 
natiu anglés, en primària i ESO; intercanvi a la ciutat de Montendre (França) en ESO; i viatge 
d’estiu a Anglaterra en ESO. Eduqatia: segell de qualitat emés per l’auditora Eduqatia per al 
control intern i extern que asseguren la qualitat dels processos diaris. Convivència i mediació: 
Programa de mediació i convivència desenvolupat al centre amb alumnes mediadors, guia 
d’assetjament escolar, etc. Servei de menjador amb cuiner al centre i amb menú elaborat per 
una dietista, gestionat per l’empresa SERUNION. Programa TAC (Tecnologia per a l’aprenentatge 
i el coneixement. Implantació progressiva Chromebook one to one en tots els cursos d’ESO. Ús 
d’aplicacions amb aliança Google for Education. Activitats extraescolars: possibilitat de fer 
robòtica, disseny de videojocs, guitarra, teatre, zumba, hoquei patins, desenvolupades per 
l’empresa Torresport.

AMPA
Atenció personalitzada amb cita prèvia: 

ampa@carmelitasvillarreal.org 
tel. 964 521 795

Activitats que organitza: escola de pares, activitats de 
Nadal, Dia de la Família, festa final de curs, etc.

Activitats de normalització lingüística 
organitzades pel centre

• Agenda escolar en valencià
• Promoció de la lectura en valencià
• Tallers de lectura en valencià
• Participació en els espots contra les 

drogues
• Participació en la campanya de 

Convivència a les aules
• Actes anuals del Dia del Llibre
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CC VERGE DEL CARME

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx. 2n Batx. CFP

11 1 11 11 - -- --

C. Ermita, 172 - Tel. 964 521 795
colegio@carmelitasvillarreal.org - www.carmelitasvillarreal.org

fCarmelitasVila  -  ti@carmelitasvila



NIVELLS ACADÈMICS
ESO – batxillerat - cicles formatius de 

grau mitjà i superior
Total alumnes: 1.200

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA
Programa d’ensenyament en valencià (PEV)

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Aulari Escola Oficial d’Idiomes: anglés, francés i 
alemany (nivell bàsic i intermedi)
Aulari Universitat Popular
Curs de romanés (conveni Ministeri d’Educació 
Romanés i Conselleria d’Educació). Adreçat a 
l’alumnat romanés de l’ESO i postobligatòria.

Horari diürn (d) i nocturn (n)

Activitats de normalització lingüística 
organitzades pel centre

• Totes les activitats de normalització 
organitzades usen el valencià com a 
llengua de comunicació

MODALITATS ACADÈMIQUES
• Batxillerats: Científic i Humanístic

• 2 línies FPB: Perruqueria i Estètica 

• 1 línia FPB: Perruqueria i Estètica de 2a oportunitat

• 1 línia FPB: Electricitat i Electrònica

• Aula CiL

• Grau mitjà de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar 
• Grau mitjà d’Estètica i Bellesa (2 torns, matí i vesprada)

• Grau superior d’Estètica i Benestar

PROGRAMES
• Programa d’alumnes referent. Els alumnes de 3r 

d’ESO tutoritzen els alumnes nouvinguts de 1r d’ESO
• Projecte Erasmus+ de formació de professorat i 

intercanvi d’alumnes
• Programa de formació d’alumnes mediadors
• Programes d’enriquiment 

(Olimpíades, certàmens, concursos)
• Programes de reforç i taller de deures 

en ESO a les vesprades
• Etwinning School Label

• Intercanvis amb països europeus

AMPA

President: Salvador Gallego Mora
Tel. 686 062 961

ampaiesfrancesctarrega@gmail.com
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IES FRANCESC TÀRREGA C. Ausiàs March, 13 - Tel. 964 738 980 - Fax 964 738 981
12002889@gva.es - www.iesfrancesctarrega.cat

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 3PMAR PR4 1r Batx. 2n Batx. FPB

6 6 6 5 1 1 4d - 1n 4d - 2n 1



NIVELLS ACADÈMICS

ESO, batxillerat, formació professional bàsica 
i cicles formatius de grau mitjà i superior

Total alumnat: 1.075

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA

Programa d’educació plurilingüe i intercultural (PEPLI)

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

• Erasmus + ADTRANS-MEDES
• Projecte de Convivència Aulas en pie de paz
• Formació d’alumnat en mediació escolar
• Formació en intel·ligència emocional
• Organització de les Jornades d’Alumnes 

Mediadors de l’IES Miralcamp
• Programa Excel·lència educativa 

(Olimpíades UJI, JQCV, etc.)
• Programa d’ús de tauletes digitals tàctils
• Intercanvi cultural amb 

un país europeu
• Centre referent en competències clau i 

unitats didàctiques integrades.

AMPA

Col·labora i patrocina algunes 
activitats programades per a 
l’alumnat o per a la comuni-
tat educativa, i dona suport 
als òrgans interns del centre. 
Informeu-vos-en a l’institut.

correu: 
ampamiralcamp@gmail.com

web: 
sites.google.com/site/ampaiesmiralcamp

blog: 
ampa-iesmiralcamp.blogspot.com

• Informació i assessorament sobre 
exàmens i certificacions de la JQCV als 
membres de la comunitat educativa

• Classes de preparació de les proves de 
la JQCV per a alumnes de batxillerat

• Participació en concursos de narració 
en valencià (Premis Sambori)

• Assistència a representacions teatrals i 
recitals de poemes en valencià

• Actes anuals del Dia del Llibre

• Participació en el blog de lectura del 
centre amb concursos de redacció

Activitats de normalització lingüística organitzades pel centre

• Foment de la lectura en valencià: 
obligatorietat d’un llibre per trimestre 
en tots els nivells

• Aula d’acollida en valencià per als 
alumnes nouvinguts a la Comunitat 
Valenciana

• Traducció i revisió de documents 
interns de l’institut així com les 
comunicacions bilingües a les famílies

• Xarrades amb escriptors en valencià

• Participació Olimpíades de valencià a 
l’UJI

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx. 2n Batx. CFP FPB

5 4 4 4 3 3 17 6 19

IES MIRALCAMP Camí de Miralcamp, 126 - Tel. 964 738 985 - Fax 964 738 986
12003444@gva.es - iesmiralcamp.edu.gva.es



ESO

títol de graduat en 
educació secundària

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Serveis Administratius 
Electricitat i Electrònica 

Informàtica i Comunicacions

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

títol de tècnic

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
Podràs treballlar en la instal·lació i el manteniment de sistemes informàtics, 
serveis d’internet, xarxes d’àrea local

GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE
Podràs organitzar i conduir grups en condicions de seguretat a peu, amb 
bicicleta o a cavall per diferents espais de la natura

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Podràs treballlar com a auxiliar administratiu en oficines, bancs, 
assegurances, etc. i en l’Administració pública

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
Podràs ser instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges, 
d’antenes, de sistemes de seguretat. Tècnic en xarxes locals i telemàtica, 
en instal·lació i manteniment de xarxes locals. Instal·lador de telefonia. 
Instal·lador muntador d’equips telefònics i telemàtics. Tècnic en 
instal·lacions de so. Instal·lador de megafonia. Instal·lador i mantenidor de 
sistemes domòtics. Tècnic instal·lador i mantenidor d’equips informàtics. 
Tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió

BATXILLERAT

Humanitats i 
Ciències Socials

Ciències i Tecnologia

títol de batxiller

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

títol de tècnic superior

ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Podràs treballar com a administratiu d’oficina o despatx professional, 
comptable, agent d’assegurances, gestor administratiu

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA
Podràs treballar com a promotor, animador i coordinador d’activitats 
fisicoesportives. Monitor d’activitats fisicoesportives d’equip

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB
Podràs treballlar en la instal·lació i el manteniment de sistemes informàtics, 
serveis d’internet, xarxes d’àrea local

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
Podràs ser tècnic en projectes electrotècnics. Projectista electrotècnic, 
d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a habitatges, per a locals 
especials, d’instal·lacions d’enllumenat exterior,   de línies elèctriques de 
distribució d’energia elèctrica en mitjana tensió i centres de transformació, 
en instal·lacions d’antenes i de telefonia per a habitatges. Coordinador 
tècnic d’instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per a edificis. Tècnic 
de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques 
i automatitzades. Tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior. 
Capatàs d’obres en instal·lacions electrotècniques. Cap d’equip d’instal·ladors 
de baixa tensió per a edificis. Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa 
tensió i enllumenat exterior. Tècnic en supervisió, verificació i control d’equips 
en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. 
Capatàs d’obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat 
exterior. Encarregat d’obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa 
tensió i enllumenat exterior. Cap d’equip d’instal·ladors en xarxes elèctriques 
de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Gestor del manteniment 
d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior
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NIVELLS ACADÈMICS
ESO, batxillerat i formació professional bàsica

Total alumnes: 886

PROGRAMA LINGÜÍSTIC QUE S’HI APLICA
Ensenyament en valencià i plurilingüe, 

impartim primera llengua en francés, a més d’anglés. 
Impartició de les llengües: anglés, francés, alemany i italià

BATXILLERATS
Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials
Arts

Batxibac (doble titulació espanyol i francés, per a 
accedir a universitats espanyoles i franceses)

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Administració i Sistemes d’Informàtica d’Oficina

PROJECTE EDUCATIU
Erasmus+ (Projecte europeu que facilita a l’alumnat 

conéixer altres cultures). Programa d’alumnat i professorat 
ajudant. Programa de formació del professorat. Programa 

d’esport. Programa d’innovacio: tauletes

APA
Col·labora amb el centre no sols en el Consell Escolar sinó 
també en totes les activitats i extraescolars del centre tant 
en l’àmbit humà com econòmic, subvenciona viatges, 
agendes, xarrades i activitats dins de l’àmbit educatiu

ampabrochillop@hotmail.com

• Representacions i assistència al teatre en 
valencià 

• Visita a la Biblioteca Valenciana 
• Visita Centre Cultural Octubre i ruta 

literària (València) 
• Animacions lectores dels llibres de lectura 

de valencià
• Programa d’alumnat i professorat 

ajudants. Programa de formació del 
professorat 

• Xarrades amb escriptors en valencià  
• Visita a les Corts Valencianes
• Espots de la campanya contra les drogues 

Activitats de normalització lingüística organitzades pel centre

• Estudi de geografia urbana a Vila-real 

• Participació en la campanya de 
convivència a les aules

• Activitats al gimnàs de jocs populars 
valencians 

• Actes anuals del Dia del Llibre 

• Certamen literari del Broch i Llop

• Rutes literàries per Vila-real

• Participació en la Festa per la Llengua

• Participació en activitats de l’Escola 
Valenciana
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IES PROFESSOR BROCH I LLOP Av. Europa, s/n - Tel. 964 399 000 - Fax 964 399 001
12005660@gva.es - iesbrochillop.edu.gva.es

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx. 2n Batx. CFP FPB

5 6 5* 4* 5 5 - 4
*PMAR en 3r i PR4 en 4t
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 1 - CC BISBE PONT

 2 - CC FUNDACIÓ FLORS

 3 - CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ

 4 - CC SANTA MARIA

 5 - CC VERGE DEL CARME

 6 - IES FRANCESC TÀRREGA

 7 - IES MIRALCAMP

 8 - IES PROFESSOR BROCH I LLOP

 9 - CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA 
  MESTRE GOTERRIS

 10 - CPEE LA PANDEROLA

 11 - CFPA + BIBLIOTECA MUNICIPAL

 12 - UNED
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Regidoria de Normalització Lingüística
Ajuntament de Vila-real

C/ Josep Ramon Batalla, 6, entresol
Telèfon 964 547 009 - normalitzacio@vila-real.es

Regidoria d’Educació
BUC (Biblioteca Universitària del Coneixement)

Av. Pius XII, 43
Telèfon 964 547 240 - educacio@vila-real.es

Ajuntament 
deVila-real

Educació
Normalització Lingüística




