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1. PRESENTACIÓ.
BENVINGUTS/ES A UN NOU CURS
Dediquem la vida sencera a educar i a educar-nos. Ens eduquen o ens van educar
persones diverses. Tots podem ser al mateix temps educadors i educands. Hem de
preguntar-nos per què afirmem el que diem i podem argumentar que són les relacions
humanes satisfactòries les que faciliten l'educació.
El psiquiatre James P. Corner va dir que cap aprenentatge significatiu pot ocórrer sense
construir-se, sobre una relació significativa i moltes persones estudioses de l'educació han
arribat a dir que tot aprenentatge es fonamenta en entendre les relacions.
Els/les que llegim aquestes pàgines estem influenciats per persones que recordem amb
satisfacció, gratitud, agraïment … són les que al seu moment van saber construir una
bona relació amb cadascun de nosaltres/as. El mestre d'ensenyament primari Stephen
Covey ens va donar alguna de les pautes indispensables per establir una bona relació:
Hem de tractar d'entendre abans de fer que ens entenguen.
Necessitem aprendre a disculpar-nos.
Hem de potenciar la capacitat d'emocionar-nos i d'emocionar.
Estem en l'obligació de creure en els valors i en les capacitats de les persones a
les quals eduquem.
Els/les mestres que marquen una diferència en la nostra vida són aquells/es que ens van
fer sentir que érem algú. Els nostres nens i les nostres nenes tenen dret a acceptar que
mereixen l'educació que aquí reben i nosaltres ens exigim cada dia l'habilitat de
relacionar-nos amb ells perquè ho poguen aconseguir. Malgrat les dificultats, tractem de
vindre a l'escola amb un somriure, sumant ganes, encara que hi haja dies que no són els
més propicis per a això, perquè és una cosa que sabem fer i perquè custodiem un gran
tresor: el convenciment que l'educació i amb ella l'aprenentatge, han de portar sempre
alegries. Així ajudem als nostres nens i a les nostres nenes a assumir conflictes, a no tenir
por a pensar, a convèncer-se que cadascun d'ells pot arribar a ser el millor que pot arribar
a ser.
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L'equip directiu.
2. ORGANITZACIÓ DEL PRESENT CURS
2.1. ÒRGANS COL·LEGIATS.

CONSELL ESCOLAR
En una dinàmica com la del nostre centre és molt important el funcionament del Consell
Escolar.
En aquest òrgan recauen funcions com la supervisió de la marxa general del centre en els
aspectes administratius i docents. El Consell Escolar, igualment, supervisa quantes
activitats de caràcter extraescolar s'hi organitzen al llarg del curs escolar.
La composició actual del Consell Escolar és la següent, encara que es renovara
parcialment al novembre:
President:
Jose Antonio Nieto Sánchez
Representants en famílies d'alumnes:
Mª Jesús Parreño Toledo
Amaya Martín Fernández
Sara Pradas Montoya
Marcos Zambrana Fonseca
Representants del professorat:
Jose Enrique Mut Adell
Laura Persiva Domènech
Rafael Martín Ripolles
Ruth Olucha Varela
Representant personal d'administració i serveis:
Antonia Rojas Madueño
Representant del personal complementari d'educació especial:
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Marisa Nácher Fernández

Representants de la cooperativa titular del centre:
Rosa Olucha Torrella
Tamara Blay Gómez
Elisa Vendrell Català
Representants dels alumnes del centre:
María Martín Olucha
Gemma Torregrosa Chiva
Aquest curs, en novembre, i si no canvia la normativa, es renovarà parcialment el Consell
Escolar.

EQUIP DIRECTIU
L'equip directiu per al present curs estarà compost per:
Direcció:

Antonio Nieto Sánchez

Cap d'Estudis E. Infantil i E. Primària:
Cap d’Estudis E. Secundària:
Secretaria:

Anna Borillo Colomer
Jose Enrique Mut Adell

Rosa Olucha Torrella

EQUIP DE PROFESSORS /ES
L'organització per al present curs 2015 - 2016 és la següent:

Tutores/as:

Primer:

Mª Teresa Capella Cámpos

Segon:

Irene Pitarch Andrés
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Tercer:

Rafa Martín Ripollés

Quart:

Tamara Blay Gómez

Professors/es per àrees:
Tamara Blay Gómez:
i 4t

Alemà

1r, 2n, 3r

Castellà
Tutoria

1r, 2n, 3r i 4t
4t

Maite Capella Campos:

Valencià
Geog. i Història
Tutoria
REFORÇOS

1r i 2n
1r i 2n
1r
1r, 2n, 3r i 4t

Elena Edo Barreda:

Geog. i Història
REFORÇOS

Elena García Roca:
i 4t

Educació Física

3r i 4t
1r
1r, 2n, 3r

Alternativa
Valors Ètics i Morals
Treball Mon. Investigació
REFORÇOS

4t
1r i 3r
4t
2n, 3r i

4t
Luis González Palacios:

Rafael Martín Ripollés:

Biologia i Geologia
CCNN
Tecnologia
Informàtica
Coord. NNTT

1r
2n
1r
1r i 2n

Tecnologia
Biologia i Geologia
Física i Química
Ètica
Tutoria
REFORÇOS

3r

Pedro Martínez Estrada:

Música

1r, 2n i 3r

Esther Pérez Bustos:

Plàstica
Informàtica
Ciutadania
REFORÇOS

3r i 4t
3r i 4t
2n
3r i 4t

3r i 4t
3r i 4t
4t
3r
1r, 2n, 3r

i 4t

Irene Pitarch Andrés:
3r i 4t
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Alternativa
Tutoria
REFORÇOS

2n
2n

Esther Bonet Bonfill:

Valencià
Anglès

3r i 4t
1r, 2n, 3r i 4t

Quique Mut Adell:
4t

Matemàtiques

1r, 2n, 3r

i 4t

Tecnologia
Cap d'estudis
Atenció psicopedagógica i educació especial:
Psicopedagoga:

1r, 3r i
4t

Laura Bou Sospedra

Unitat de E.E., recolzament a la integració en ESO:
Professora PT:

Alba Lopez Mena

2.2 A.M.P.A.
Dels objectius de l' AMPA que figuren als estatuts, vam seleccionar, per la seua
importància, els següents:
-

Participar en el procés educatiu.
Possibilitar, per la seua mediació, l'opinió de les famílies.
Realitzar activitats, de forma directa o indirecta, que tendisquen a enfortir i a
potenciar la participació de les famílies en el projecte educatiu.
Adquirir i gestionar el material escolar.

La junta directiva està formada per pares i mares d'alumnes de diferents nivells educatius.
Actualment la presidenta de l' AMPA és Mª Jose Parreño Toledo
Al llarg del curs us informarem de les activitats que impulse l' AMPA.

2.3. CALENDARI ESCOLAR.

INICI DE CURS:

11 de setembre

FINAL DE CURS: 17 de juny
VACANCES DE NADAL: del 23 de desembre al 6 de gener ( a. i. )
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VACANCES DE PASQUA: del 24 de març al 4 d'abril
ALTRES FESTES:
Divendres 9 d'octubre
Dilluns 12 d'octubre
Dilluns 7 de desembre
Dimarts 8 de desembre
Del 27 de febrer al 6 de març ( setmana Magdalena )
ENTREGA D’INFORMES D’AVALUACIÓ:
Primera:

4 de desembre

Segona:

11 de març

Tercera:

17 de juny

Us volem recordar que els informes d'avaluació són un document acadèmic que forma
part de l'expedient de l'alumne i que ha de ser cuidat i tornat al centre immediatament
després que s'hi haja llegit.
REUNIONS DE CLASSE:
Primer trimestre: del 19 al 23 d'octubre
Segon trimestre: del 25 al 29 de febrer
Tercer trimestre: del 2 al 6 de maig
2.4 HORARIS DE VISITA I TUTORIES.

Cadascun dels tutors i tutores disposarà d'un dia a la setmana, per a rebre-vos, bé a
petició vostra o quan el tutor o tutora respectiu ho crega convenient,que seran establerts
al començament del curs per cada un dels tutors.
A fi d'aconseguir un bon funcionament d’aquestes reunions, haureu de formalitzar-les amb
anterioritat al dia de la tutoria, bé mitjançant una nota o una telefonada. De la mateixa
manera, el professor tutor us convocarà amb antelació.
2.5. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.

ADMINISTRACIÓ:
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Rosa Olucha

Verónica Boix
Nuria Pitarch

EQUIP DE CUINA:
Alberto Corrientes
Maribel González

Antonia Rojas

PERSONAL DE NETEJA:
Felicidad Chinchilla
Lidón González

Pilar Parra
Ester González

MANTENIMENT:
Eliseo Romero

3. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT.

Us recordem algunes normes que considerem molt importants i que són imprescindibles
per al bon funcionament de l'escola:

1. Preguem que us responsabilitzeu que el vostre/a fill/a assistisca a classe amb
puntualitat.
2. En cas que necessiteu recollir el vostre/a fill/a durant les hores de classe, us
preguem que ho informeu a la secretaria del centre i des d'allí s'avisarà l’alumne. En
cap ocasió s’accedirà a les aules.
3. Per a parlar amb els professors s'utilitzaran les hores de tutoria, que s'indicaran al
principi de curs per part dels tutors.
4. Per a dirigir-vos a la cap d'estudis i al director, feu-ho en les hores de visita que els
tutors indicaran als vostres fills al començament del curs.
5. Els alumnes hauran de portar roba d’esport els dies que hi haja classe d’Educació
Física. És recomana que l’anomenada roba siga la del centre.
6. Els alumnes que no utilitzen el servei de menjador podran fer ús del mateix adquirint
l’abonament a secretaria. El preu és de 8,50 euros.

9

Butlletí Informatiu
7. Les faltes d’assistència hauran de ser puntualment justificades a cadascun dels
tutors/es.
8. Els alumnes no podran absentar-se del centre sense l’autorització adient.
9. Les quotes per a realitzar excursions les recolliran puntualment els tutors/es,
respectant les dates indicades a les cartes informatives corresponents.
10. Us recordem que el material fungible és responsabilitat de cadascun dels alumnes.
11. Amb l'objectiu d’evitar possibles conflictes en la dinàmica quotidiana, els alumnes no
poden portar a classe mòbils, consoles, MP3 ... , ni cap tipus d'aparell electrònic.
12. Cas que un alumne no puga assistir a una eixida prèviament autoritzada, només se li
tornarà la quantitat reemborsada a l'escola.
4. ALTRES INFORMACIONS D'INTERÉS.

ROBA ESPORTIVA.
Com ja sabeu, la roba esportiva del col·legi està a la vostra disposició al Corte Inglés.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
Durant els mesos de febrer o març, i sempre que les condicions climàtiques ho permeten,
s'organitzarà la Setmana de la neu per als cursos superiors, i les famílies i amics de les
mateixes que ho desitgen.
També s programarà un cap de setmana durant els mesos de desembre i gener per a
alumnes i famílies.
Al mes de juny, s'hi organitzaran les EXCURSIONS DE FINAL DE CURS d'una duració
d'entre un i tres dies.
MENJADOR I CUINA.
Dues són les fites que, com cada any, el personal de cuina es proposa aconseguir: en
primer lloc, fomentar la dieta mediterrània, sempre amb productes frescos. En segon lloc,
elaborar un menú equilibrat al mateix temps que atractiu al paladar. Pròximament, us
enviarem els menús corresponents a tot el curs.
BÚSTIA DE SUGGERÈNCIES.
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Us recordem que està a la vostra disposició una BÚSTIA DE SUGGERIMENTS I
PROPOSTES DE MILLORA, situada a l’entrada de l'edifici principal. Amb això pretenem
crear una via alternativa de comunicació entre vosaltres i nosaltres i aconseguir que el
centre esdevingui cada dia millor.
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