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Ceip Trullàs
matrícula per al curs 2010/11

Recollida de sobres de matrícula
a partir del 21 d’abril
Lliurament de sol·licituds
del 4 fins al 14 de maig
Horari d’11 a 13h. 
Telèfon de secretaria 
96 178 02 86
*Sols s’han de matricular els xiquets i les xiquetes 
nascuts-des en l’any 2007. També s’ha de matricular 
l’alumnat procedent d’altres centres.

miTjans humans
Hi ha una plantilla de 30 professors/es amb una contínua actualització 
professional i que estan agrupats en equips de cicle per tal de tindre 
una bona coordinació. 

El centre també compta amb personal no docent per tal de portar 
endavant els serveis que ofereix .

insTal·laCions 
• 2 edificis (Infantil i Primària) amb aules i espais amplis. 

• Zones esportives i de jocs. 

• Parc Infantil.

• Menjador escolar amb cuina pròpia.

•  Aula Magna per a grans grups i reunions de pares/mares. 

• 2 aules d’Informàtica (1 per a ensenyament assistit per ordinador i 
una altra amb ordinadors PC).

•  Aules  específiques d’E. Musical, Anglès, Ped. Terapèutica,  Logopèdia 
i Religió Catòlica.

• Taller de Ceràmica, Sala d’Audiovisuals, Sala de Psicomotricitat i 
Biblioteca. 

TreTs del Ceip Trullàs
• És una escola pública valenciana, arrelada al medi on es troba 
inserida i que utilitza el valencià com a primera llengua vehicular 
d’ensenyament .

• El CEIP Trullàs pertany a la xarxa de centres de qualitat de la 
Generalitat Valenciana. 

• El centre disposa d’un equipament i material didàctic  actualitzat per 
tal de fer possible un ensenyament de qualitat tant a nivell instructiu 
com a nivell educatiu.

• El nombre d’alumnes de cada classe és al voltant de 20, fet que 
permet una millor atenció.



nivells eduCaTius
•Educació Infantil .

•Educació Primària.

programes del Ceip Trullàs
•Programa d’Ensenyament en  Valencià.

•Programa  de foment de la lectura o Pla Lector.

•Programa de Compensació Educativa (1r premi BUPI- Bones pràctiques 
per a l’integració de l’alumnat immigrant 2005).

	 	 •Programa d’introducció a l’ús d’ordinadors des   
  d’Infantil- 3 anys.

	 	 •Pla d’Autoprotecció, de Convivència, d’Acció   
  Tutorial i d’Atenció a la Diversitat

serveis del Ceip Trullàs
•Menjador escolar amb cuina pròpia.

•Gabinet Psicopedagògic.

•Logopèdia i dificultats del llenguatge.

•Transport escolar per a l’alumnat amb domicili a més de 3 km de   
distància. 

aCTiviTaTs ComplemenTàries
• Coral escolar (1r premi al certamen de nadales del Corte Inglés. Anys 
2005, 2006, 2007 i 2008).

• Activitats complementàries (9 d’octubre, Nadal, Dia de La Pau, Falla 
Escolar, Concurs Literari  “Sambori”, Jornades Culturals,  excursions, 
Trobada d’Escoles...)

• Activitats extracurriculars organitzades per l’AMPA (Ceràmica, Iniciació 
Musical per a infantil, Ritme, Preparatori de Conservatori de Musica, 
Informàtica).

•  Activitats organitzades per l’Ajuntament (Curs d’E.Vial, teatre en 
anglès i en valencià, Dia del Llibre, Concert Didàctic...)

Curs 2009/10


