Jornades de portes obertes
dels centres adscrits de
l’escola pública de Manlleu
L’ESCOLA PÚBLICA A MANLLEU ÉS GARANTIA DE QUALITAT
Les escoles i instituts públics de Manlleu compartim un mateix projecte pedagògic, metodologies i
principis educatius conjunts: des de la col·laboració amb les famílies, la convivència, el respecte als
drets humans i els valors democràtics, l’esforç i la responsabilitat, l’autonomia personal i el treball
cooperatiu. Els centres públics proposem un pla de formació que permeti a l’alumnat el seu ple
desenvolupament com a individus i ciutadans de la societat del segle XXI. Des de ja fa uns quants
anys, els mestres de les escoles públiques de Primària i els professors dels Instituts públics de
Secundària de Manlleu es reuneixen diverses vegades durant el curs escolar per tractar
conjuntament temes relacionats amb l’educació del seu alumnat, des de la manera de treballar els
hàbits de treball fins als deures que cal fer a l’estiu o la planificació de les activitats i les sortides
que es programen per a cada etapa educativa. A més d’aquest full informatiu de les jornades de
portes obertes, a través de les pàgines webs de cada centre, trobareu més informació sobre les
diferents ofertes educatives, de les activitats i novetats de cadascun dels centres adscrits a l’escola
pública de Manlleu.

Portes obertes: dissabte 23 de març, de les 10:30h a la 13:30h, visites guiades durant tot el matí, i dijous 28 de març,
visites guiades a les 9:30h, 15:30h i 17:30h.
Telèfon 93 851 25 11 http://agora.xtec.cat/ceip-quatrevents/Escola/

Portes obertes: dissabte dia 23 de març, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 . Dimecres dia 27 de març: de 3 a 2/4 de 6 (visites
guiades cada mitja hora els dos dies). Telèfon 938513702 https://agora.xtec.cat/ceip-pompeufabra-manlleu/

Portes obertes: la setmana del 25 al 29 de març, de 9 a 13 i de 15 a 17.
Telèfon 938511330 http://agora.xtec.cat/ceip-puig-agut-manlleu/

Portes obertes: dissabte 16 de març, sessions informatives a les 10h i 12h.
Telèfon 938512312 http://agora.xtec.cat/seccio-institut-manlleu/

Portes obertes: dissabte 16 de març, sessions informatives a les 10h i 12h.
Telèfon 938513705 https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/

