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Actualitat

Cicle de xerrades sobre el desdoblament d'alumnes entre l'actual i
el nou institut

Dimarts 24 de febrer de 2004
L'IES Castellar ha organitzat un cicle de xerrades amb l'objectiu d'informar els pares
sobre el desdoblament de l'actual centre en els dos instituts del municipi. El nou
institut Puig de la Creu és previst que entri en funcionament el proper mes de
setembre, i alumnes que ara estudien a l'IES Castellar, ho hauran de fer, el curs
2004-2005, al nou centre que hi ha ubicat davant les pistes d'Atletisme. Per aquest
motiu, l'equip directiu de l'actual institut de secundària de Castellar i l'equip directiu
que es farà càrrec del nou institut, impartiran xerrades informatives a totes les
escoles de la vila, on "parlarem del procés de desglossament del nou centre i
com pot afectar als alumnes de cara al proper curs", ha explicat el director de
l'IES Castellar, Jaume Quera. La primera xerrada tindrà lloc avui, a les 17.30h al
CEIP Bonavista. Demà es farà una nova xerrada al CEIP Mestre Pla; dijous, 26 de
febrer, al CEIP Emili Carles-Tolrà; dilluns, 1 de març, a l'escola La Immaculada, i
el dilluns, 8 de març, al CEIP Sant Esteve. Totes les xerrades, excepte la d'avui,
tindran lloc a les 17.00h. L'IES Castellar acull actualment uns 940 estudiants. El nou
IES Serra de l'Obac tindrà cabuda per 450 alumnes, cosa que permetrà repartir els
estudiants entre els dos centres i, per tant, "suposarà un increment de la qualitat
en l'ensenyament, i també una millora en l'espai, ja que espais que ara estan
ocupats per aules es podran destinar a tallers i laboratoris", ha afegit Quera.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

