Butlletí Informatiu

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Benvinguts al curs 2018-2019!!!
Comencem amb ganes i energies renovades, amb il·lusió i amb
moltes ganes de compartir el dia a dia amb aquesta comunitat
escolar que formem tots, docents, treballadors, alumnes,
famílies… tots participem en la formació i educació de l'element
més important d'aquesta equació: ELS ALUMNES.
Ells són l'eix vertebrador. Allò pel que cada dia ens esforcem.
Quin és l'objectiu? Quines són les nostres metes? Què volem
aconseguir? Què anem a treballar? Mateixes preguntes amb
diferents paraules i un únic i ampli objectiu: educar nens feliços,
alegres, crítics amb la societat que els envolta, capaços de
pensar, de reflexionar sobre el que succeeix en el seu entorn
més directe, però també en aquest món, globalitzat…
El personal docent i no docent del centre ens reafirmem, un any
més, en què l'educació és, per a nosaltres, molts verbs,
conjugats tots ells en cadascuna de les persones possibles, des
dels singulars: JO, fins als plurals: NOSALTRES:
Escriure, riure, ajudar, acompanyar, explicar, resoldre, apuntar,
nomenar, analitzar, jugar, reafirmar, redactar, exposar, provar,
revisar, preparar, reflexionar, definir, ensenyar, compartir,
preparar, usar, demostrar, viure, ajudar, sistematitzar, sentir,
parlar, conviure, jugar, verificar, dissenyar, practicar, il·lustrar,
explicar, planejar, gaudir, composar, identificar, concloure,
saber, subratllar, divertir-se, descobrir, estudiar, acompanyar,
pensar, investigar, projectar, calcular, confiar, narrar,
manipular, créixer, comprendre, aprendre, presentar,
somriure, somiar, llegir, escoltar, veure, esquematitzar,
contrastar, generar, etc.
Poder-los acompanyar en el procés de creixement i creació de
la seva pròpia personalitat és un privilegi que prenem
seriosament i en el qual ens bolquem de ple, professional i
personalment.
Així doncs, comencem amb molta motivació un nou curs
escolar, nous reptes, nous projectes, nous alumnes, noves
esperances, nous jocs, noves il·lusions…
L’Equip Directiu
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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 totes les activitats de caràcter
extraescolar que s'organitzen al llarg del curs escolar.
La composició actual del Consell Escolar és la següent:
Presidenta:
Anna Borillo Colomer
Representants de les famílies d'alumnes:
Alicia Calvet Sevilleja
Verónica Villalobos Reina
Lledó Museros Cabedo
Marcos Zambrana Fonseca
Representants del professorat:
Mercedes Baumann Leguina
Tamara Blay Gómez
Rafael Martín Ripollés
Carmen Rández Martínez
Representant personal d'administració i serveis:
Carolina Gual Labordeta
Representants de la cooperativa titular del centre:
Carmen Sanz Sancho
Mònica Marsan Lobato
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José Enrique Mut adell
Representants de l'alumnat del centre:
Jaume Ibáñez Pitarch
Marta Martín Olucha
EQUIP DIRECTIU
L'equip directiu per al present curs estarà compost per:
Direcció:

Anna Borillo Colomer

Cap d'Estudis E. Infantil i E. Primària:

Carmen Rández Martínez

Cap d’Estudis E. Secundària:

Tamara Blay Gómez

EQUIP DOCENT
L'organització per al present curs 2018 - 2019 és la següent:

EDUCACIÓ INFANTIL

1r i 2n

Alba López( Tutora )
Alejandra Vidal ( Educadora )
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3r

Laura Persiva

4t

Clara Monferrer

5è

Ruth Olucha

Mestra de Suport:

María Navarro

Mestra d'anglès:

Carmen Rández
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Tutors/es:
1r

Gema Cabanes

2n

Miguel Alberich

3r

Gemma Colmenero

4t

Carmen Sanz

5è

Oriol Ferrando

6è

J. Antonio Nieto

Mestres especialistes:
Educació Física:

Miguel Alberich, Oriol Ferrando

Mestres de música:

Pedro Martín, Gema Cabanes

Llengua Estrangera:

Carmen Rández, Inma Llorca

UNITAT D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Aula Específica:

Mercedes Baumann

Professor PT:

Albert Molina

Educadora EE:

Elisa Vendrell

Fisioterapeuta:

Esther Soria

Audició i llenguatge:

Marta Salas i personal de l'SPE – 04 a designar per
l'administració

Psicopedagogs:

Pilar Peña i personal de l'SPE – 04 a designar per
l'administració
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2.2 A.M.P.A
Dels objectius de l'AMPA que figuren als estatuts, destaquem els següents segons la seva
importància:

 Participar en el procés educatiu.
 Possibilitar, per la seva 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.

Formen part de la junta directiva pares i mares d’alumnes de tots els nivells educatius del centre.
En aquest moment, la presidenta de l’AMPA és Lledó Museros Cabedo.

Al llarg del curs us informarem de les activitats que propose l'AMPA

2.3 CALENDARI ESCOLAR
Inici de curs: 10 de setembre
Final de curs: 20 de juny
Vacances de Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener
Vacances de Pasqua: del 18 al 29 d'abril
Altres festes:
Dimarts 9 d’octubre
Divendres 12 d’octubre
dijous 1 de novembre
dijous 6 de desembre
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dimarts 19 de març
dimecres 1 de maig
del 25 a 31 de març ( Setmana Magdalena)
Entrega d’informes d'avaluació:
Primera:

21 de desembre

Segona:

22 de març

Tercera:

20 de juny

Reunions de classe:

Primer trimestre:

del 24 de setembre al 5 d’octubre

Segon trimestre:

del 4 al 8 de març

Tercer trimestre:

del 27 de maig al 7 de juny

2.4 HORARIS DE VISITA I TUTORIES
Direcció: concertar cita prèviament en secretaria.
Cap d'Estudis Educació Infantil i Primària: concertar cita prèviament en secretaria.
Tutories:
Cadascun dels mestres que componen l’equip de l’etapa disposarà d'un dia a la setmana, en horari
de 12.00 h a 14.00 h, per a rebre-vos, bé a petició vostra o quan el professorat ho crega convenient.
A fi d'aconseguir un bon funcionament d'aquestes reunions, haureu de formalitzar-les amb
anterioritat al dia de la tutoria mitjançant una nota o una trucada telefònica. De la mateixa manera,
el professorat us convocarà amb anterioritat.
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2.5 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
Entre els mesos d'octubre i maig, com és habitual, l'alumnat del centre tindrà la possibilitat de
realitzar una sèrie d'activitats complementàries en l'horari de 12.00 a 15.00 hores i de 17.00 a 18.00
hores ( futbol i/o bàsquet). Al tercer trimestre, al finalitzar les activitats, es realitzarà una mostra de
les mateixes.
Durant el curs programarem diferents activitats fisicoesportives en contacte amb la natura (
senderisme, esquí ... ), tant per a l'alumnat com per a les seves famílies. De totes aquestes us
informarem puntualment.
Durant les vacances de Pasqua seguirem proposant una activitat en anglès de tres dies de durada
per a l'alumnat de 4 a 14 anys.
D’aquestes i altres activitats us anirem informant al llarg del curs.

2.6 GABINET PSICOPEDAGÒGIC
Entre les moltes activitats, destacaríem:

1.

Detectar, prevenir i avaluar els problemes que interfereixen o poden interferir al procés
d’ensenyament-aprenentatge de l'alumnat.

2.

Elaborar programes d’intervenció específics per a l'alumnat que ho necessite.

3.

Assessorar i orientar els/les tutors/es i els diferents especialistes que sol·liciten la
col·laboració del Gabinet en tot allò que es refereix al desenvolupament personal, social
i acadèmic de l'alumnat.

4.

Assessorar i orientar les famílies perquè s’impliquen i col·laboren en el desenvolupament
dels anomenats programes d’intervenció.

Responsable del gabinet: Pilar Peña Hernández
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La manera de ficar-vos en contacte amb la responsable del Gabinet és a través dels tutors/es dels
vostres fills/es.

2.7 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Administració:
Verónica Boix Carolina Gual

Nuria Pitarch

Equip de cuina:
Alberto Corriente

Raúl Nieto

Educadors de menjador i patis:
Elisa Vendrell

Lidón González

Mónica Marsans

Amparo Montins

Esther González

Marisa Nácher

Fe Chinchilla

Maribel Gonzalez
Lorena Ciungu

Personal de neteja:
Fe Chinchilla

Pilar Parra

Lidón González

Lorena Ciungu

Manteniment:
Eliseo Romero
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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. Les
portes d'entrada a l'escola es tancaran a les 9:05h.
2. Us recordem que l'alumnat, tant d’E. Primària com d’E. Infantil ha de ser recollit a les 17.00h.
3. Els/les alumnes de Primària i Infantil que no facen ús del servei de menjador, hauran de ser
recollits a les 12.00 h. i tornaran al col·legi a les 14.55 h.
4. En els mesos de setembre i juny els alumnes hauran de ser recollits a les 13.00 h. i els que
utilitzen el menjador, a les 15.00 h.
5. En cas que necessiteu recollir el vostre/a fill/a durant les hores de classe, us preguem que ho
informeu així a la secretaria del centre i des d'allí s'avisarà l’alumne/a.
6. L'accés al col·legi es farà únicament a peu. Heu d’estacionar els cotxes a l’aparcament.
7. Per parlar amb els professors/es s'utilitzaran les hores de tutoria.
8. Si necessiteu posar-vos en contacte amb qualsevol mestre/a per telèfon, utilitzeu les hores
no lectives o deixeu l'avís en secretaria.
9. Per dirigir-vos a la cap d'estudis i/o a la directora, demaneu hora en secretaria.
10. Els xiquets/es han de portar la roba d'esport del col·legi per als dies que hi haja classe
d'Educació Física (tant escolar com extraescolars).
11. No es realitzaran canvis en les activitats complementàries una vegada realitzada la inscripció
a les mateixes, considerant-se aquesta inscripció anual.
12. Us recordem la necessitat de marcar, amb el nom, tota la roba dels vostres fills i filles.
13. En el cas que un alumne/a no puga assistir a una eixida prèviament autoritzada, només se li
tornarà la quantitat reemborsada a l'escola.
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Finalment, comentarem alguns detalls relacionats amb la salut i la higiene:
Amb la finalitat d'evitar contagis, els xiquets/es es quedaran a casa quan estiguin malalts, com en
els casos de:

Febre.
Diarrees.
Conjuntivitis.
Malalties contagioses de la pell.
Qualsevol tipus de malaltia vírica-contagiosa.
Paràsits.

Us preguem reviseu periòdicament el cap dels vostres fills/es amb l’objectiu d'evitar contagi de
paràsits. Si el vostre fill/a n'és portador d'algun, procediu a la seva neteja immediata i aviseu el seu
tutor/a amb la finalitat de notificar a la resta dels/les alumnes la necessitat de prendre mesures
preventives.
Recordeu que és imprescindible que porteu signada l'autorització en cas d'haver d'administrar
qualsevol medicació al vostre fill/a.
4. ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS
Horari de secretaria:
De setembre a juny: de 8.30 h. a 17.30 h.
Juliol: de 9.00 h. a 14.00 h

Roba esportiva i bates:
Com ja sabeu, la roba esportiva i les bates infantils estan a la vostra disposició en el Corte Inglés.
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Menjador i cuina:
Dues són les fites que, com cada any, el centre es proposa aconseguir: fomentar la dieta
mediterrània, sempre amb productes frescos i elaborar un menú equilibrat al mateix temps que
atractiu al paladar.
Els menús de l’escola estan elaborats i revisats per la nostra especialista en nutrició Gemma
Colmenero.
Aula matinal:
Us recordem que el col·legi continua oferint els serveis d'aula matinal com els darrers cursos. De les
condicions us vam informar a la carta de juliol i com ja sabeu s’ha de sol·licitar a secretaria.
Hort escolar:
Continua en funcionament l’Hort Escolar Ecològic. Les etapes d’E. Infantil i d'E. Primària seguiran
realitzant les diverses feines de conreu, cura i recol·lecció de fruites, verdures, hortalisses, plantes
medicinals i aromàtiques.

Cursos de natació:
Com cada any, els/les alumnes de 2, 3, 4 i 5 anys realitzaran un curs d'iniciació a la natació. Durant
la primera reunió de famílies es donarà més informació. Així mateix, els/les alumnes d’un any també
gaudiran d'una sortida per visitar la piscina i tenir un primer contacte amb l'activitat aquàtica. Els/les
alumnes de 1r i 2n de Primària realitzaran, com en altres anys, un curs de natació d’octubre a febrer.
L'alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é de E. Primària assistiran a un curs d'iniciació al waterpolo de cinc sessions
anuals; participant tot l'alumnat que ho desitge en el Torneig Interescolar de Waterpolo.

Assemblea de Primària:
Continuant amb l’objectiu de les assemblees d’agrupar alumnes de 1r a 6é per tal d’enriquir la
seva relació i convivència, dediquem aquestes a diferents activitats lúdiques, artístiques,
culturals...
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Tallers en l’Escola Infantil:
A l’Escola Infantil es realitzaran activitats lúdiques com poden ser: cuina, plàstica, dansa... en les
quals participen xiquets/es de les diferents edats que componen l’etapa.
En aquestos tallers, es potencia la convivència entre els/les xiquets/es i la interacció amb els adults
d’aquesta etapa.

Escola d'estiu:
El col·legi organitzarà activitats lúdico esportives i culturals per a xiquets/es en edats compreses
entre 3 i 12 anys en finalitzar el curs escolar.

Bústia de suggeriments:
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 esdevinga cada dia millor.
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