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1. PRESENTACIÓ.

BENVINGUTS AL CURS 2021- 2022!!

Com cada any, comencem el curs amb il·lusió. Un curs en el qual ens proposem nous i vells reptes,

grans i xicotets aprenentatges (encara que en l'aprenentatge mai hi ha res xicotet), però sobretot

ens proposem un curs en el qual els nostres alumnes continuen creixent com a persones, un curs

en el qual facen un pas més en el seu desenvolupament personal, convertint-se cada dia més, en

persones crítiques amb les injustícies, empàtiques i solidàries amb els que pateixen, mediadores

davant els conflictes, resolutives i creatives davant els problemes, inclusives davant la diversitat,

preocupades per la naturalesa i el medi natural, positives i optimistes davant el futur, determinades

i determinants amb els seus somnis, que perseguisquen la felicitat pròpia i la dels que els envolten,

que busquen una societat millor i més igualitària, resilient per a afrontar l'adversitat i per a

convertir els problemes en noves oportunitats.

Educar per a la vida!! Aquest és el nostre projecte, així que, com dèiem, comencem el curs amb

nous i vells reptes… Benvinguts!!

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

Lledó Museros Cabedo

Marcos Zambrana Fonseca

Representants del professorat:

Tamara Blay Gómez

Laura Persiva

Laura Beas

Representant del personal d’administració i serveis:

Carolina Gual Labordeta

Representants de la cooperativa titular del centre:

José Enrique Mut Adell

Carmen Sanz Sancho

Maribel González Parra
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Representants de l’alumnat:

Miguel Ramírez Ribes

Carmen Usó Ramos

 

 EQUIP DIRECTIU

L'equip directiu per al present curs estarà compost per:

Direcció: Anna Borillo Colomer

Cap d'Estudis E. Infantil i E. Primària: Laura Persiva Domenech

Cap d’Estudis E. Secundària: Tamara Blay Gómez

 EQUIP DOCENT

L'organització per al present curs  2021 - 2022  és la següent:

 

 EDUCACIÓ INFANTIL

1r i 2n: Laura Persiva ( Tutora )

Alejandra Vidal ( Educadora )

Mónica Marsan ( Educadora )

3r: Alba López

4t: Ruth Olucha

5è: Carmen Rández

Mestra de Suport:         Clara Monferrer

Mestres d’anglès: Alba Villoldo
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Psicomotricitat:              Oriol Ferrando

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Tutores/as:

1r Miguel Alberich

2n Gema Cabanes

3r Carmen Sanz

4t Gemma Colmenero

5è Inma Llorca

6º Víctor Latorre

Mestres especialistes:

Educació Física: Oriol Ferrando

Mestres de música: Pedro Martínez i Gema Cabanes

Llengua Estranjera: Inma Llorca i Víctor Latorre

Mestre de suport:                 Antonio Nieto

UNITAT D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Aula Específica: Marta Salas (tutora)

Paula Fernández

Professor  PT: Albert Molina

Beatriz Sales

Pilar Peña

Educadora EE : Marisa Nacher

Fisioterapeuta: Esther Soria
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Audició i llenguatge: Marta Salas i personal del SPE – 04 a designar per

l’administració

Psicopedagog: Albert Molina

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:  8 de setembre

Final de curs:  21 de juny

Vacances de Nadal:   del 23 de desembre 2020 al 7 de gener 2021

Vacances de Pasqua:   del 14 al 25 d'abril

Setmana Magdalena: del 19 al 27 de març

Altres festes:
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divendres, 10 de setembre

dimarts 12 d’octubre

dilluns 6 de desembre

dimecres 8 de desembre

Entrega d’informes d'avaluació:

Primera: 23   de  desembre

Segona: 13  d’abril

Tercera: 21  de  juny

Reunions de classe:

Primer trimestre: 8 de setembre al 22 de desembre

Segon trimestre: 10 de gener al 13 d’abril

Tercer trimestre:          26 d’abril al 21 de juny

2.4  HORARIS DE VISITA I TUTORIES

Aquest curs i d’acord amb la normativa sobre el COVID-19 es faran totes les comunicacions amb

els tutors (Direcció o Prefectura) on-line, via telefònica o via Cifra. Únicament aquelles reunions

que es consideren imprescindibles seran presencials i amb cita prèvia.

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.
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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.

En aquestes i altres activitats seguirem en tot moment les mesures que ens indiquen les autoritats

sanitàries.

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:  Albert Molina Vives

La manera de posar-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
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Administració:

Verónica Boix Carolina Gual Nuria Pitarch

Equip de cuina:

Alberto Corriente Raúl Nieto

Educadors de menjador i patis:

Paula Fernández

Lorena Ciungu

Esther González

Fe Chinchilla

Lidón González

Amparo Montins

Maribel González

Gloria Lara

Personal de neteja:

Fe Chinchilla Esther González

Lidón González Lorena Ciungu

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. Les comunicacions del col·legi es faran sempre a través de Cifra.

2. Preguem que us responsabilitzeu que el vostre/a fill/a assistisca a classe amb puntualitat.

3. Us recordem que l'alumnat, tant d’E. Primària com d’E. Infantil ha de ser recollit amb

puntualitat.

4. 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.

5. En els mesos de setembre i juny els alumnes hauran de ser recollits a les 13.00 h. i els que
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utilitzen el menjador,  a les 15.00 h.

6. 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'allà se l'acompanyarà fins la porta d'eixida. En

cap ocasió les famílies podran accedir al centre.

7. En cas d’arribar més tard de l’hora es procedirà igualment: s’avisarà a Secretaria i eixiran a

recollir a l’alumne fins a 2n de Primària. La resta d’alumnat entrarà sol al centre.

8. En la mesura que siga possible l’itinerari d’accés a l’escola serà per la quadra la Torta i

d’eixida pel nou vial que desemboca en la quadra Cassanya. Des de l’Ajuntament ens

adverteixen que està totalment prohibit l'estacionament en la quadra la Torta. Per major

seguretat de vianants i ciclistes es recomana l’entrada i l’exida pel nou vial i la quadra

Cassanya.

9. Per parlar amb els professors/es s'utilitzaran les hores de tutoria.

10. Per a posar-vos en contacte amb qualsevol mestre/a s’utilitzarà preferentment el correu

electrònic o es deixarà un avís en secretaria.

11. 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).

12. No es realitzaran canvis en les activitats complementàries una vegada realitzada la inscripció

a les mateixes, considerant-se aquesta inscripció anual.

13. Us recordem la necessitat de marcar, amb el nom, tota la roba dels vostres fills i filles.

14. 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.

Finalment, comentar 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.
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Conjuntivitis.

Malalties contagioses de la pell.

Qualsevol tipus de malaltia vírica-contagiosa.

Paràsits.

Us preguem que 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. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT ATENENT A LES NECESSITATS

GENERADES PER LA COVID-19.

- Les entrades i les eixides es realitzaran de forma escalonada. Aquells que arriben tard

hauran d’esperar a que entre la resta de grups.

- EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I UNITAT ESPECÍFICA són grups

estables de convivència: podran relacionar-se amb el seu grup classe però no amb la resta

de grups excepte al pati.

- En el cas d’INFANTIL compartiran el pati els alumnes de 3,4 i 5 anys. En el cas de

PRIMÀRIA compartiran el pati els alumnes de 1r, 2n i 3r i per altra banda els de 4t, 5é i 6é.

- En els grups estables no és necessari guardar la distància de seguretat.

- Els especialistes entraran en totes les aules amb mascareta i sempre respectant la distància

de 1,5m.

- Será obligatòria la mascareta per a tots els alumnes a partir de Primer de primària.

- Es netejaran els banys diverses vegades al dia.

- Si algú mostra símptomes en l’escola, serà aïllat en una sala preparada per a això amb el
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professor i s’avisarà a la família.

- Podeu trobar el pla de contingència a la web de l’escola i us informarem de totes les

mesures a través de Cifra.

5. 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:

A través de l’enllaç que us enviarem a setembre podreu adquirir la roba esportiva. Una vegada

sol·licitada se us enviarà a la motxilla del vostre fill/a.

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.

D'altra banda, perseguint l'objectiu de proporcionar al nostre alumnat una alimentació equilibrada i

saludable, us donem la possibilitat d'adquirir menús d'esmorzar en infantil i primària.

La contractació del servei serà fixa al llarg del curs, podent triar la setmana sencera o dies solts.

No sent obligatori tota la setmana completa. És a dir, una família pot contractar el menú

d'esmorzar per a tots els dies o, per exemple, per a dos dies a la setmana.

La contractació podrà donar-se de baixa al llarg del curs en finalitzar el mes.

Aula matinera:
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Us recordem que el col·legi continua oferint els serveis d'aula matinal com els darrers cursos i

que s’ha de sol·licitar a secretaria.

Aula migdia:

Us recordem que el col·legi ofereix un servei d’aula de migdia els dimarts i dijous de 12 a 13 hores.

En aquesta aula els alumnes aprofiten per fer tasques de classe, reforçar algun contingut a nivell

individual, llegir, fer jocs de taula sempre acompanyats per professors de l'etapa. Us recordem que

el cost d'aquest servei es destina íntegrament al manteniment del centre, ja que amb la quota

assignada des de la conselleria no es cobreixen totes les despeses.

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.

 

 Escola d'estiu:

 El col·legi organitzarà activitats lúdic esportives i culturals per a xiquets/es en edats compreses

entre 3 i 12 anys en finalitzar el curs escolar.

 

En totes les activitats i serveis, seguirem en tot moment les mesures que ens indiquen les

autoritats sanitàries.

 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.
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