
 

ПЛАН ПРИЙОМУ 

BIESCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перш за все, ми хочемо привітати вас у нашому коледжі BIESCAS. 

 

За допомогою цієї простої брошури ми інформуємо вас про ці 

важливі аспекти функціонування та організації нашого Центру, а 

також про вчення, які ми навчаємо. 

 

 

 АДРЕСА ТА ТЕЛЕФОН 

 

РАТУША ПЛОЩА, 3 

22630 BIESCAS (HUESCA) 

974485308 

crabiescas@educa.aragon.es 

 

 

 

 

 

 

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО  

CRA ALTO GÁLLEGO 



 

 КОМУНІКАЦІЙ 

 

• DINANTIA, додаток для спілкування сімей / центр (їдальня, 

репетитори, загальні ...) 

• Корпоративна електронна пошта, кожен студент матиме 

корпоративну електронну пошту @craaltogallego.org. 

• Платформа AEDUCAR, для дидактичного використання. 

Кожному студенту надається ім'я користувача та пароль для 

доступу. 

 

 

  САЙТ ЦЕНТРУ 

На нашому сайті ви можете знайти загальну інформацію про CRA 

ALTO GÁLLEGO, освітні програми, в яких ми беремо участь, 

стипендії, списки книг і всю необхідну інформацію про заходи, які 

відбуваються в центрі. 

 

https://craaltogallego.catedu.es/ 

 

 ІСПАНСЬКА СИСТЕМА ОСВІТИ 

 

Дошкільна освіта: 

- Перший цикл (від 0 до 3 років) 

- Другий цикл (від 3 до 6 років) 

Початкова освіта: 

- Перший цикл (1-й і 2-й) 

- Другий цикл (3-й і 4-й) 

- Третій цикл (5-й і 6-й) 

https://craaltogallego.catedu.es/


 

Обов'язкова середня освіта:  

- Перший цикл: (1-й і 2-й) 

- Другий цикл (3-й і 4-й) 

В Іспанії обов'язкова освіта триває 10 років: 

- 6 років Початкова освіта (від 6 до 12 років) 

- 4 роки середньої освіти (від 12 до 16 років) 

Освіта в державних школах безкоштовна від 3 років до 16 років. 

 

 РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗАРАХУВАННЯ 

 

Для зарахування учнів до школи необхідно надати наступну 

документацію: 

 

- Ксерокопія сімейної книги та посвідчення особи батьків 

- У разі перебування іноземця: ксерокопія паспорта / DNI / 

отримання прописки або проживання. 

- У разі перевезення свідоцтва про реєстрацію. 

Заповніть секретаріат: 

- Файл з сімейними даними.  

- Вибір релігії або соціальних і громадянських цінностей.  

- Авторизація поширення зображень.-  

Документ, який повинен бути заповнений патологіями та 

алергією.  

- Дозвіл на використання DINANTIA. 

 

 

 

 

 



 

 ШКІЛЬНИЙ КАЛЕНДАР 

 

 

 

Місцеві фестивалі: 

Біскас: 16 лютого і 13 червня 

Трамакастилла: 4 жовтня і 27 травня 

Пантікоза: 2 березня і 16 травня 

Салленти: 13 і 14 вересня 

 

 

 

 



 РОЗКЛАД 

 

 

У вересні та червні графік роботи Центру скорочено з 9:30.m до 

:30 p.m.  

Решту місяців розклад школи ділиться на день, понеділок, 

вівторок, четвер і п'ятницю з  

10:00 до 13:30. 

З 15:00 до 17:00. 

Їдальня з 13:30 до 15:00 

По середах розклад: 

з 10:00 до 13:00. 

Їдальня з 13:00 до 14:30. 
 

Ранковий клас з 8:00.m до 10:00.m. 

 
 

 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІАГРАМА 

 

Управлінська команда сформована:  

 Директор: Mª Луїза Арналь  

 Керівник досліджень: Mónica Sarraseca 

 Секретар: Пол Кампо 
 

Викладацька команда складається з викладачів дошкільної 

освіти, початкової школи та фахівців французької, англійської, 

музики, релігії, арагонської та фізичного виховання. Існує також 

команда викладачів підтримки, сформована фахівцями з 

терапевтичної педагогіки, слуху та мови та консультантом 

 

 

 

 
 

 



 

 УЧАСТЬ СІМ'Ї 

 

- Шкільна рада:  

Як члени освітньої спільноти, сім'ї можуть брати участь у 

рішеннях, які стосуються виховання своїх дітей через Шкільну 

раду, яка складається з управлінської команди, представників  

вчителів, сімей, студентів та муніципалітетів. 
 

- Асоціації батьків (AMPA):  

У школі існує об'єднання матерів і батьків. Щоб зв'язатися з вами, 

ви повинні запитати в секретаріаті.  

Функції AMPA: 

- Інформація сім'ям з освітніх питань.  

- Організація позакласних заходів.  

- Співпраця з Освітнім центром у спільній діяльності.  

- Полегшення придбання підручників. 

 

 

 ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ 

 

Шкільна їдальня 

Ви можете зареєструватися щодня або щомісяця.  

Вартість становить € 86 на місяць (вважається цілий місяць при 
використанні їдальні більше 7 днів). 

Щоденна вартість становить € 6,20 (використання від 1 до 7 днів на 
місяць). 

Щоб зареєструватися або повідомити про відсутність, необхідно 
надіслати WhatsApp за номером 620 43 73 85. 

СНІД  

- Допомога шкільної комедії / навчального матеріалу. 



- Книжковий банк. 

- Соціальні послуги регіону Альто-Галлего. 

 

З коледжу ви будете повідомлені про терміни та документацію, 
які будуть представлені в кожному з цих дзвінків. 

 

Участь в освітніх програмах 

 

- Обчислювальне мислення 

- План рівності  

- Читання разом  

- Програма шкільних фруктів (четвер не приносьте обід) 

- День кіно  

- Luzía Dueso 

Шахи в школі 

- Науковий тиждень 

- Арагонська в немовляті 

- Французька мова, з 1-го класу 

- Шкільні сади 
 

Комплементарна та позакласна діяльність 

 

Протягом всього курсу Центру проводяться: екскурсії, карнавал, 
фестивалі, зустрічі ... 

 

 
 

 



ЧОГО ВИ ВЧИТЕСЯ? 

 

Дошкільна освіта  

• Самопізнання та особиста автономія.  

• Мови: спілкування та репрезентація (психомотричність 

• Знання навколишнього середовища.  

• Навчання на основі проекту.  

• Навчання на основі ігор.  

• Кооперативне навчання. 

• Арагонська. 

• Англійська мова (2-й і 3-й класи).  

• Емоційна освіта.  

• Багатосенсорна освіта.  

• Релігія або альтернативні види діяльності. 
 

Початкова освіта  
 

або іспанська мова.  

о Математика.  

o Природничі науки.  

o Соціальні науки.  

o Художня освіта (пластика і музика)  

або Фізичне виховання.  

 Французька мова.  

o Англійська мова.  

• Необов'язково:  

o Релігія  

або соціальні та громадянські цінності 

• Позакласні: 

або Арагонська 



 

 ОЦІНКИ 

 

На початку курсу проводиться початкова оцінка, щоб знати 

відправну точку наших студентів і, таким чином, мати можливість 

встановити необхідні заходи підтримки. 

Курс ділиться на три триместри; в кінці кожного з них дається 

інформаційний бюлетень про індивідуальний розвиток кожного 

учня.  

Доставка інформаційних бюлетенів - це: 

• Грудень 22 

• Березень 25 

• Червень 22 

 

Гнучкість заходів , якщо студент родом з іншої країни: 

• Він навчається за віком. 

• Протягом 1 місяця проводиться оцінка.  

• Визначається навчальний рівень учня. 

• Цінується можливість завантажити курс (він не 

зараховується як повторення). 

 

 ЗУСТРІЧІ 

 

На початку кожного курсу відбувається загальна зустріч з усіма 

сім'ями центру. 

Пізніше в кожному класі проводиться ще одна зустріч з усіма 

вчителями, які відвідують групу.  

Індивідуальні інтерв'ю між репетиторами та сім'ями проводяться 

по вівторках з 13:30 до 14:30.  

Коли сім'я хоче зустрітися з викладачем-фахівцем, вони 

влаштують співбесіду через репетитора. 



 СТАНДАРТІВ 

 

• Прибувати пунктуально до Центру за встановленим графіком.  

• Виправдовуватися через відсутність присутності.  

• Щоб мати можливість покинути школу протягом шкільних 

годин, ви повинні зробити це з членом сім'ї до спілкування з 

репетитором.  

• Центр має Внутрішнє регулювання, в якому регулюється  

співіснування шкільної спільноти. 


