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Estimades famílies:

Com tots els anys en començar el nou curs, ens posem en contacte amb
vosaltres per donar-vos la benvinguda, desitjant que, amb la vostra col·laboració,
puguem dur a terme el projecte educatiu del nostre centre. Mitjançant el tauler
d’anuncis, les circulars periòdiques i el diari escolar, us mantindrem informats de tota
la normativa que vaja eixint, activitats complementàries i tots els temes que puguen
ser del vostre interés .

No dubteu en passar per l’escola sempre que necessiteu més informació i/o per
fer-nos arribar els vostres suggeriments i propostes de millora. Us recordem que a
l’entrada, davant de consergeria, hi ha una bústia de suggeriments.

La informació que us donem a continuació és d’interés per a tot el curs, per això
us demanen que la guardeu i consulteu en cas de dubte.

1. CALENDARI ESCOLAR
Les activitats escolars s’inicien el 9 de setembre de 2013 i  acabaran el 20 de

juny de 2014.
Els períodes de vacances seran els següents:

a) Nadal: del 23 de desembre de 2013 al 6 de gener de 2014, ambdós inclosos.
b) Pasqua: des del 17 al 28 d’abril de 2014, ambdós inclosos.

Durant este curs seran festius i no lectius els dies següents:
 9 d'octubre. Dia de la Comunitat Valenciana
 1 de novembre. Dia de Tots Sants
 6 de desembre, Dia de la Constitució
 19 de març, Sant Josep
 1 de maig, Festa del Treball
 Dies que concedeix el C.E. Municipal: (per designar, habitualment en falles).

2. HORARI LECTIU

En setembre i juny l’horari lectiu serà de 9:00 h a 13:00 h. D’octubre a maig
l’horari serà de 9:00 h a 12:30 h i de 15:00 h a 16:30 h.

3. REUNIÓ DE PARES/ MARES

Al llarg de les primeres setmanes del curs es convocarà una reunió de cada
tutoria, en la que us informarem de tots els aspectes relacionats amb el procés educatiu
dels vostres fills/es  i de l’organització del centre.

4. ENTREGA DE BUTLLETINS

1a, 4a AV.   20/12/13 2a, 5a AV. 16/4/14 3a, final AV.   20/6/14

5. NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT

Sempre que tingueu que tractar assumptes relacionats amb l’educació dels
vostres fills/es, adreceu-vos en primera instància al seu tutor/a. Ell o ella són les
persones més indicades i capacitades per donar-vos una resposta. Cada tutor/a us
comunicarà la seua hora d’atenció als pares/mares; procureu respectar-la i eviteu
utilitzar el moment d’entrada a classe, en les files o corredors, per parlar amb ells.



Per tractar assumptes:
Administratius ................... Secretària, (Encarna Aranda).
Acadèmics generals............. Cap d’Estudis, (Roger Ferrer).
De menjador escolar........... Encarregada de menjador, (Isabel Savall).
De funcionament en general.. Director, (Llorenç Sanz).

L’horari d’atenció al públic, estarà exposat al tauler d’anuncis i a secretaria.
Els pares/mares d’alumnes d’infantil podreu acompanyar els vostres fills/es

fins a la fila a les hores d’entrada; els pares/mares d’alumnes de primària us
acomiadareu dels vostres fills/es a la porta, deixant que vagen a la fila sense
acompanyar-los, amb la finalitat de no dificultar l’entrada a classe. Si entreu al pati,
fins que sone el timbre, us quedareu darrere de les files.

A l’hora de l’eixida, sigueu puntuals per evitar possibles accidents o que el
vostre fill/a es preocupe.

Durant l’horari lectiu cap pare/mare romandrà al recinte escolar, a no ser que
estigueu realitzant alguna gestió en secretaria o intervenint en alguna activitat
programada que requerisca la vostra presència.

Les portes del centre es tancaran, d’acord amb el que disposa el Reglament de
Règim Interior, a les 9:10 h i a les  15:10 h. Els alumnes que arriben tard hauran de
dur un justificant dels seus pares i accediran al centre per la porta de consergeria.
Únicament les conserges o algun professor els acompanyaran a la seua classe. És molt
important  que des de menuts els alumnes s’acostumen a ser puntuals com a part
fonamental de la seua formació en hàbits de convivència.

No pugeu a les classes si no teniu cita concertada amb el mestre/a. Utilitzeu
l’agenda per comunicar-vos amb els tutors/es (sol·licitar una entrevista, fer-li arribar
informació d’interés sobre el vostre fill/a etc.)

Si el vostre fill/a ha d’abandonar el centre abans de l’hora d’eixida,
comuniqueu l’hora i el motiu al seu mestre/a per escrit. Cap alumne/a podrà
abandonar el centre si no ve una persona adulta a arreplegar-lo/a, qui, a més, haurà de
signar al full de registre corresponent que es troba a Consergeria.

A partir de les 16:30 h només podran estar dintre del recinte escolar els alumnes
que estiguen participant en activitats extraescolars o acompanyats per algun adult que
es responsabilitze d’ells.

En cas d’accident o malaltia, us ho comunicarem de seguida. Si per qualsevol
raó no us localitzem, telefonarem al servei d’emergències i actuarem segons les seues
indicacions. Per aquesta raó, és necessari que ens comuniqueu els canvis de telèfon i
tingueu actualitzades les dades personals, adreça, situació familiar etc.

6. MENJADOR ESCOLAR

El menjador és un servici de caràcter complementari que ofereix l’escola a totes
les famílies que per diversos motius necessiten que els seus fills dinen al centre.
Durant aquest temps els alumnes són atesos per monitors/educadors no solament en la
vessant alimentària sinó també en l’educativa. Al  projecte educatiu  de menjador i al
pla anual es troba especificada tota la programació referida a aquest servici.

El menjador funciona de manera extraordinària durant els mesos de juny i
setembre amb horari de 13:00 h fins a les 15:00 h. D’octubre a maig de manera
ordinària de 12:30 h fins les 15:00 h.



Es podrà fer ús d’aquest servici de manera eventual  si hi ha  places lliures.
Heu de comunicar als responsables de menjador els aspectes següents:

a) Si els vostres fills són al·lèrgics a algun aliment.

b) La necessitat de dieta o règim especial, en cas de malaltia o per altres motius.

c) El canvi de domicili i, sobretot, el canvi de telèfon per als casos d’emergència.
d) Els canvis en les dades bancàries.

7. CLAUSTRE DE PROFESSORS

Curs Mestre/a Atenció a pares
INF 3 A SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Mª Carmen dijous 16.30-17.30
INF 3 B PÉREZ PRADAS, Encarna dijous 16.30-17.30
INF 4 A JAREÑO MARÍ, Mª Amparo dijous 12.30-13.30
INF 4 B LATORRE FERNÁNDEZ, Mª Ängeles dijous  12.30-13.30
INF 5 A AZCÁRRAGA PASCUAL, Margarita dijous 16.30-17.30
INF 5 B SILLA ALEIXANDRE, María dijous 16.30-17.30
RECOLZAMENT GAVILÀ PÉREZ, Azahara dijous 16.30-17.30
RECOLZAMENT GRANCHA BELEÑO, Amparo dijous 16.30-17.30
PRI 1 A DOLZ GASTALDO, María dijous 16.30-17.30
PRI 1 B BELLIDO GARCÍA, Mª Carmen dijous 12.30-13.30
PRI 2 A GONZÁLEZ VIOLERO, Carmen dijous 16.30-17.30
PRI 2 B IRIARTE ZAPATA, Ana María dijous 12.30-13.30
PRI 3 A FERRER ALEIXANDRE, Roger dijous 16.30-17.30
PRI 3 B CARSÍ LLEDÓ, Amparo dijous 16.30-17.30
PRI 4 A MARCO GONZÁLEZ, Mª José dijous 16.30-17.30
PRI 4 B ARANDA PERÁN, Encarna dijous 16.30-17.30
PRI 5 A ESCRIVÁ PASTOR, Francisca dijous 16.30-17.30
PRI 5 B SORIANO BORDES, Francisco dijous 16,30-17.30
PRI 6 A TATAY GUIÑÓN, Mª Jesús dijous 16,30-17.30
PRI 6 B MELÓ GIMENO, Paula dijous 12.30-13.30
PT ALONSO FERNÁNDEZ, Mercedes dijous 12.30-13.30
PT FERNÁNDEZ FERRER, Fausta dijous 12.30-13.30
LOGOPEDA GILABERT CASTELLÓ, Anna Maria dijous 16.30-17.30
PSICOPEDAGOGA MARTÍ MARCO, Ana dill, dim, dijous pph
MÚSICA MIRA GARCÍA-GUTIÉRREZ, Mª Jesús dimecres 16.30-17.30
E. FÍSICA SAVALL ALEMANY, Isabel dijous 12.30-13.30
E. FÍSICA SORIANO BORDES, Francisco dijous 16,30-17.30
ANGLÉS MIQUEL FONT, Mª Amparo dijous 16.30-17.30
ANGLÉS MELÓ GIMENO, Paula dijous 12.30-13.30
FRANCÉS LLORIA MONTERDE, Ángeles dijous 12.30-13.30
RELIGIÓ ARGENTE PÉREZ, Inmaculada dijous 16.30-17.30

Finalment, us donem les gràcies per la vostra col·laboració i us manifestem de
nou la sincera disposició de tot el Claustre i personal no docent per atendre-vos
sempre que ens necessiteu.

València,  27 setembre de 2013

L’Equip Directiu.


