La nostra PRIORITAT:
Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat
mental i física del xiquet fins el màxim de les seues
possibilitats, de forma harmònica, dins d’un ambient
de llibertat, seguretat, amor i autonomia,
on el xiquet siga FELIÇ.

C/ Argentería

El Retorno

C/ Sanchis Guarner

J. Palasiet

Av. Corts Valencianes

C/ Argentería, 73
46800 XATIVA
96 228 09 38
escolabetania@gmail.com

Cresquent Feliços

‣

Escola amb més de 30 anys d’experiència.

‣

Ambient molt familiar i segur, pensat per al
benestar del xiquet.

‣

Professionals titulats amb gran experiència i
vocació.

‣

Instal·lacions adaptades i segures.

‣

Oberts a noves tecnologíes i a la renovació
pedagògica constant.

‣

Respetem i ens adaptem a les necessitats pròpies
de cada edat i de cada xiquet.

‣

Els xiquets aprenen experimentant i gaudint:
•Pintar amb xocolata.
•Pintar amb el cos.
•Treballs amb farina...

Primer cicle
1-3 anys
Centre Autoritzat i Subvencionat per la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

‣

Estimulació psicomotriu, sensorial i afectiva.

‣

Tallers de música, psicomotricitat i oficis.

‣

Taller d’anglés des dels 2 anys.

‣

Període d’adaptació amb reforç a l’aula.

‣

Ajuda i col·laboració amb les famílies per al
control d’esfínters.

‣

Excursions adaptades.

Centre Concertat per la Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana.

‣

Setmana cultural tematitzada amb visites especials i
exposicions de treballs.

‣

Actuacions dels xiquets en Nadal i Estiu.

‣

Minisetmana de disfresses realitzades pels xiquets

‣

Gran implicació de les famílies en l'educació i vida
escolar:

‣

Educació individualitzada e integral.

‣

Treball per projectes.

‣

Profesionals titulats amb gran experiència i vocació.

•Tracte personal amb les famílies.

‣

Flexibilitat d’horari amb “Aula Oberta” en periodes
vacacionals.

les activitats especials i eixides.

‣

Zona d’esplai i aules amb gran amplitud.

‣

Gran quantitat d’eixides, realitzades amb un propòsit i
uns objectius:
Granja Escola (fem nit!), teatres, museus, Gulliver...

•Participació dels pares en totes
•Tenim en compte les idees i
consells dels pares.
•Celebració dels aniversaris amb
la col·laboració de les famílies.
•Tallers d’oficis amb els pares.
•Par ticipació especial en la
setmana cultural.
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3-6 anys

Tallers de música, anglés, informàtica i psicomotricitat.
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Segon cicle

‣

‣ Horari especial
Les famílies que ho necessiten podran deixar
els seus fills en el centre a partir de les 07:45 h
fins a l'inici del període lectiu a les 9:00 h.

‣ Escola de Pares, Mares i Iaios.
•
•
•
•

GRATUÏTA.
Dirigida per psicòleg pediàtric.
Temes actuals, adaptats a les necessitats de les families.
Ajuda personalitzada.

‣ Menjador
•Servei diari de menjador amb menú variat i supervisat per
pediatra.
•Adaptat a totes les edats i necessitats especilas (al·lèrgies,
intoleràncies, gastroenteritis).
•Cuina pròpia.
•Servei de dormitori.
•Festes en dies especials amb activitats com balls, teatres,
contacontes, disfresses, aliments divertits, degustació de menjars del
món...

Activitats especials
‣

Escola d’estiu bilingüe

•Mes de Juliol de 9 h a 13 h.
•Activitats estiuenques: manualitats, piscines, jocs ...
•Monitors americans de suport.
•Disponible el servei de menjador i horari especial.

‣ Extraescolars
Tenim a disposició dels nostres alumnes de 2n cicle diverses
activitats extraescolars entre les 12h i les 13h:
• THE KID’S CLUB: ANGLÉS*
•ART*
•GIMNÀSTICA ESPORTIVA*

* Aquestes activitats poden variar d'un curs a un altre.

