
QUÈ ÉS L’ESCOLA PÚBLICA?
És un espai que possibilita als xiquets aprendre a aprendre i caminar 
cap a la igualtat d’oportunitats. Les escoles de la xarxa pública tenen 
vocació de servei i com a tal responen a l’interès dels seus alumnes de 
forma prioritària. L’Escola Pública és un servei gratuït.

COM ÉS L’ESCOLA PÚBLICA?
L’Escola Pública està construïda sobre una base de valors i principis 
universals implicats en els canvis més importants que la Humanitat 
ha experimentat: la llibertat, la igualtat i la solidaritat. És inclusiva 
i integradora.

És una escola que ensenya a pensar, a sentir i a estimar.

QUÈ TROBARÀS PER ALS TEUS FILLS /
FILLES A L’ESCOLA PÚBLICA?
En les aules de l’Escola Pública estem convençuts de que un alumne/a 
aprèn més i millor per a la vida: 

1. Si està envoltat de tendresa, d’estima i de respecte.
2. Si se’l dota d’un bon grau d’autonomia, d’autoexigència i de 

disciplina personal pel gust de ser intrínsecament millor i no 
amb la finalitat de ser millor que els altres.

3. Si basa la seua formació en actitud cooperatives en lloc de les 
competitives.

4. Si en tot el recorregut compta amb un mestre que l’acompanyarà 
i l’orientarà.
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nostres mans!
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5. Si es fomenta en ell un esperit lliure i crític que el capacite per 
intervindre en la realitat que l’envolta.

6. Si la seua escola està arrelada en la seua realitat:el barri de 
Benimaclet.

7. Si aprèn a acceptar la diversitat com un fet enriquidor.
8. Si encara els reptes de futur amb la saviesa que dona conèixer 

les nostres fonts tradicionals del saber, i estimar el nostres 
orígens per aprendre a respectar els dels altres.

L’ESCOLA PÚBLICA I BENIMACLET
Les escoles públiques de Benimaclet mantenen relacions de 
cooperació entre elles i amb tot el teixit social del barri, enriquint-
se les relacions entre les famílies i creant un ambient de seguretat 
i protecció cap als xiquets. Les activitats organitzades per entitats 
del barri són, en moltes ocasions, una continuació i un complement 
de l’activitat escolar.

COM ACCEDIR A L’ESCOLA PÚBLICA:
Ja s’ha publicat la Resolució de 25 de febrer de 2014 que regula el 
procés d’admissió d’alumnes per al curs 2014/15.

1. El període de presentació d’instàncies és del 7 al 14 d’abril 
de 2014.

2. Les instàncies es registren en el centre que es demana en 
primera opció.

3. Es convocaran reunions informatives prèvies en tots els centres 
públics. Es posaran cartells pel barri i a les portes dels centres. 
Heu d’estar atents i/o cridar als centres per confirmar la data.

di
ss

en
y 

es
pi

re
liu

s


