Castelló, 14 de abril de 2021

Estimado/a Alcalde/sa:

La Diputación Provincial de Castellón cuenta con un Centro educativo de
reconocido prestigio y con una larga trayectoria de varias décadas. Se trata del Centro
de Iniciación Técnica Deportiva (CITD) Penyeta Roja. En este centro, los alumnos y
alumnas adquieren una formación integral que combina la docencia con la formación
deportiva, siendo el principal signo de identidad que lo distingue del resto de centros
educativos. Gracias a este centro, muchos jóvenes deportistas de nuestra provincia han
podido alcanzar sus metas en sus respectivas disciplinas que, de otra forma, hubiera sido
muy difícil conseguir, sobre todo para las personas de poblaciones de la provincia
distintas de la capital, en cuyos municipios no cuentan con las infraestructuras
deportivas necesarias para entrenamientos de alto nivel.
En cada curso académico, la Diputación abre una convocatoria de becas
destinadas a los alumnos y alumnas desde 5º de primaria hasta 4º de ESO mediante las
cuales el alumnado pueda beneficiarse de las instalaciones y de una programación
docente de primera calidad.
Próximamente se abrirá la convocatoria para el curso académico 2021/2022.
Para el acceso al centro las personas interesadas deberán pasar un proceso de selección.
Todo el alumnado cuenta con transporte escolar y comedor, ampliándose con
alojamiento y manutención para el alumnado de las poblaciones más alejadas de la
ciudad de Castelló.
Le ruego que informe a los Centros Educativos de su municipio, de la
convocatoria de estas becas para que puedan llegar a todas las personas interesadas. Es
una excelente oportunidad para que aquellas personas que sienten la pasión por el
deporte y que tienen cualidades para él, tengan un camino y los medios a su alcance
para lograr sus sueños.
Atentamente,

José P. Martí García
Presidente de la Diputación de Castellón

Castelló, 14 d’abril de 2021

Estimat/a Alcalde/ssa:

La Diputació Provincial de Castelló compta amb un Centre educatiu de
reconegut prestigi i amb una llarga trajectòria de diverses dècades. Es tracta del Centre
d'Iniciació Tècnica Esportiva (CITD) Penyeta Roja. En aquest centre, els i les alumnes
adquireixen una formació integral que combina la docència amb la formació esportiva,
sent el principal signe d'identitat que el distingeix de la resta de centres educatius.
Gràcies a aquest centre, molts joves esportistes de la nostra província han pogut
aconseguir les seues metes en les seues respectives disciplines que, d'una altra forma,
haguera sigut molt difícil aconseguir, sobretot per a les persones de poblacions de la
província diferents de la capital, en els municipis de les quals no compten amb les
infraestructures esportives necessàries per a entrenaments d'alt nivell.
En cada curs acadèmic, la Diputació obri una convocatòria de beques destinades
als i les alumnes des de 5é de primària fins a 4t d'ESO mitjançant les quals l'alumnat
puga beneficiar-se de les instal·lacions i d'una programació docent de primera qualitat.
Pròximament s'obrirà la convocatòria per al curs acadèmic 2021/2022. Per a
l’accés en el centre les persones interessades hauran de passar un procés de selecció. Tot
l'alumnat compta amb transport escolar i menjador, ampliant-se amb allotjament i
manutenció per a l'alumnat de les poblacions més allunyades de la ciutat de Castelló.
Li pregue que informe als Centres Educatius del seu municipi, de la
convocatòria d'aquestes beques perquè puguen arribar a totes les persones interessades.
És una excel·lent oportunitat perquè aquelles persones que senten la passió per l'esport i
que tenen qualitats per a ell, tinguen un camí i els mitjans al seu abast per a aconseguir
els seus somnis.
Atentament,

José P. Martí García
President de la Diputació de Castelló

