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Inicieu una nova etapa, passeu de primària a l'ESO. 

Vos espera un nou cicle carregat de vivències. 

Haureu d’adaptar-vos a un nou centre, nous espais, 

nou professorat, noves companyes i companys. 

La vostra actitud i la vostra capacitat de generar 

empatia seran essencials per sentir-vos a gust, 

confiar en vosaltres i en allò que heu aprés. 

Si hi afegim els hàbits de treball que heu assolit 

a l’escola, tot anirà la mar de bé. 

Davant dels dubtes i dels interrogants, 

confieu en l'educació primària que deixeu enrere. 

Veniu d'un model d'educació plurilingüe que vos 

permet tindre una visió tolerant del món i de la seua 

diversitat lingüística i cultural, porteu una motxilla 

ben carregada de coneixements i experiències.

Matriculació 2020-2021

Període d’admissió

del 17 al 25 de juny



Conjugar un bon percentatge d’àrees en valencià, 

el programa d’ensenyament en valencià, pot 

dinamitzar l'ús vehicular i l’aprenentatge 

de les altres dues llengües. 

L'educació plurilingüe és un model òptim 

d'aprenentatge i és la clau que obrirà el vostre 

futur a un món ple de reptes. 

Les competències lingüístiques vos ajudaran 

a interpretar, amb èxit, noves realitats que viureu. 

Per això, la combinació de coneixements 

curriculars i l'ús vehicular del valencià, 

del castellà i de l'anglés vos resultaran 

molt necessaris. 



Així ho avalen les unitats per a l’educació 

multilingüe de les universitats valencianes 

i les investigacions científiques internacionals. 
Aquests estudis coincideixen a acreditar que la 

diversitat lingüística promou en l'ensenyament 

uns valors democràtics que estimulen la 

convivència ciutadana i la cohesió social, 

i obri les portes a futures oportunitats 

laborals. Afirmen també que faciliten 

l’aprenentatge d'altres llengües i un millor 

accés a la societat de la informació 

i el coneixement. 



Des d'Escola Valenciana volem animar-vos a triar 

aquesta opció d’excel·lència acadèmica, perquè 

estem convençuts que un plurilingüisme equilibrat 

posarà els fonaments de futurs estudis acadèmics 

i construirà el pont del vostre futur professional. 

Envia’ns la teua consulta per correu electrònic

o contacta’ns a les nostres xarxes:

Tens dubtes?

@escolatv @escolavalenciana EscolaValencianaescolavalencianaescolavalenciana.org

matricula@escolavalenciana.org
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