públiques
· Escola Mare de Déu de la Roca
· Escola Joan Miró
· Escola Marcel·lí Esquius

Preinscripció 2022-2023

ESCOLES

LES ESCOLES
DEL MUNICIPI

Les tres escoles públiques del
municipi, l’escola Mare de Déu de
la Roca a Mont-roig i les escoles Joan
Miró i Marcel·lí Esquius a Miami Platja
acullen a infants de 3 a 12 anys que
cursen el 2n cicle d’educació infantil
i primària.

“Acompanyem als
infants en el seu
desenvolupament
i els seus
aprenentatges
amb afecte i
respecte”

Escola Marcel·lí Esquius

QUÈ FEM des dels
centres educatius?
FORMACIÓ
INTEGRAL

DRETS DE
L’ALUMNAT

ATENEM
NECESSITATS

Facilitem a l’alumnat una
formació que contribueixi
al desenvolupament
integral de la seva
personalitat.

Vetllem per fer efectius els
drets dels infants en l’àmbit
escolar.

Adoptem les mesures
educatives alternatives o
addicionals que s’escaiguin
per atendre les necessitats
específiques de l’alumnat
i en mantenim informades
les famílies.

Escola Mare
de Déu de la Roca

MENJADOR
ESCOLAR

TRANSPORT
ESCOLAR

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp
presta el servei de menjador escolar als
centres educatius del municipi. Aquest
servei és complementari i comprèn l’àpat
i l’atenció directa dels usuaris en la franja
horària del migdia.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp
ofereix el servei de transport escolar
pel trasllat de l’alumnat als centres
educatius del municipi. Consulteu les
condicions: a www.mont-roig.cat o bé
a educacio@mont-roig.cat

SERVEI
D’ACOLLIDA
La informació estarà disponible
a l’inici de curs als respectius
centres escolars.
Escola Joan Miró

PREINSCRIPCIONS
Del 7 al 21 de març de 2022

Escola
Mare de
Déu de
la Roca

Escola
Joan
Miró

Escola
Marcel·lí
Esquius

Portes
obertes

Portes
obertes

Portes
obertes

J Cal reservar cita prèvia per
telèfon o omplint el formulari
que trobareu a la web.

J Cal reservar cita prèvia

J Cal reservar cita prèvia

Més informació:

Més informació:

Més informació:

El 2 i 4 de març
a les 17 h i a les
18.30 h

C. Doctor Josep Sagarra, 35
MONT-ROIG
977 837 283
e3001668@xtec.cat
www.escolamarede
deudelaroca.cat

L’1 i 3 de març
a les 17 h

omplint el formulari que
trobareu a la web.

Av. de Cadis, 83
MIAMI PLATJA
977 810 351
e3012095@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/
ie-joanmiro

Més informació a www.mont-roig.cat

El 2 de març a les
17 h i a les 18 h

omplint el formulari que
trobareu a la web.

C. Brasil, 15
MIAMI PLATJA
977 811 956
e3010487@xtec.cat
www.marceliesquius.com

