GUIA
ESCOLAR
CURS 2019-2020

.

bon inici de curs 2019/2020
En començar un nou curs volem donar la
benvinguda a totes les famílies del nostre
alumnat, i especialment a aquelles que formareu
part del Col·legi Mare Nostrum a partir d’ara.
Una vegada més iniciem el curs amb il·lusió i el
desig de compartir un any carregat d'alegries,
activitats, projectes, i…molts aprenentatges.
Aquesta guia conté informació sobre diferents
aspectes del funcionament i l'organització del
centre. És interessant que no la perdeu de vista
durant tot el curs.
Molta gent xicoteta, en llocs xicotets, fent coses
xicotetes,
pot canviar el món
Bon curs 2019/2020
Claustre de Professorat
del CEIP MARE NOSTRUM
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CALENDARI
ESCOLAR
D’acord amb la Resolució de 10 de juny de 2019, de la
Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual
es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 20192020:
- El curs comença el 9 de setembre de 2019 i finalitza el
18 de juny de 2020.
- Les vacances de Nadal seran des del 23 de desembre de
2019 al 6 de gener de 2020, tots dos inclosos.
- Les vacances de Pasqua seran del 9 al 20 d’abril de
2020, tots dos inclosos.
- Seran festius durant el curs escolar els següents dies:
9 d’octubre

Dia de la Comunitat

1 de novembre

Festa de tots els Sants

6 de desembre

Dia de la Constitució

19 de març

San Josep

1 de maig

Festa del Treball

16,17 i 18 de març

FESTES LOCALS
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HORARI DEL
CENTRE

Horari de classe

SETEMBRE I JUNY
Tots els dies

De 9 a 13 hores

Horari de menjador

Tots els dies

De 13 a 15 hores

Horari de Tutoria

Dimecres

De 13 a 14 hores

Horari de classe
Horari de
menjador
Horari de Tutoria

D’OCTUBRE A MAIG
De dilluns a
dijous
Divendres
De dilluns a
dijous
Divendres

Matí, de 9 a 12:30 h
Vesprada, de 15 a 16:30 h
Jornada única de 9 a 14 h
De 12:30 a 15 h

Dimecres

De 16:30 a 17:30h

De 14 a 16:30 h

Horari d’atenció de l’Equip Directiu
(Consultar en Consergeria)
SOL·LICITUD ENTREVISTA AMB LA DIRECTORA

Per a sol·licitar una entrevista amb la Directora del
Centre, han de complimentar un imprès disponible en
Consergeria en el qual s’indicarà breuement l’assumpte
que desitgen tractar i les dades de contacte.
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PERSONAL DEL
CENTRE
EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A: Lourdes Muelas Serna
4 anys A: Mª Ángeles Iranzo Cervera
5 anys A: Begoña Garrigues Valero
Suport: Laura Pedrós Serrano

3 anys B: Ester Vila Díez
4 anys B: Amparo Soler Ibernón
5 any B: Carmen López Latorre
Suport: Cristina Maícas Sacristán

1r A: Mar Rodríguez Martínez
2n A: Isabel Malonda Mena
3r A : Natalia Pérez Górriz
4t A: Patricia Pizá Avedillo
5è A: Soledad Salcedo Romero
6è A: Asunción Ramos Serrano

1r B: María Del Saz Álvarez
2n B: Ana Mª Piles Alepuz
3r B: María Ponce Busquets
4t B: Ana Fraile Martín
5è B: Lucila Fuster Cancio
6è B: Jose Ramón Puig Orero

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ESPECIALISTES

Mª Ángeles Sosa Gené
Pedagogia Terapèutica
Mª Alicia Minguet García
Pedagogia Terapèutica
Teresa Torrejón Pérez
Pedagogia Terapèutica UECIL
Victoria García Sarrión
Música: Infantil i Primària
Inmaculada Maicas Moreno
Anglès : Infantil i 1r Primària
Victoria Palomar Lázaro
Anglès: Primària
Raül Company Lostado
E. Física 2n, 4t, 6è /Anglès 2n
Josep Ballester Araque
E. Física 1r, 3r, 5è / 5é
Guadalupe Enrique Domínguez
Religió, Infantil i Primària
Cristina Calpe Navarro
Audició i Llenguatge
Teresa Nieto Signes
Audició i Llenguatge
Alicia Bartual Colmenero
Audició i Llenguatge UECIL
Mariola López Tejedor
Orientadora S.P.E.
Ana Mª Domene Soria
Educadora Ed Especial
Merche Esteve García
Educadora Ed Especial
Amparo Mínguez López
Educadora Ed. Especial UECIL
Coordinadora de Menjador Escolar: Pepa Castelló Hernández
Conserges: Noelia Moreno Membrilla, Pilar González Clérigues
EQUIP DIRECTIU:
Secretària: Amparo Soler Ibernón
Cap d’Estudis: Isabel Malonda Mena
Directora: Soledad Salcedo Romero
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INFORMACIONS I COMUNICACIÓ
FAMILIA-ESCOLA
Es realitzaran mitjançant l'Agenda (Primària), les
circulars, la pàgina web, o a través del Tauler
d'Anuncis, situat al rebedor del centre per l’entrada del
carrer Jose Mª Haro.
És molt important que el Centre tinga actualitzada la
Fitxa mèdica, amb números de telèfon en vigor de tot
l'alumnat, que serà entregada als Tutors/es.
Utilitzen l'horari de Tutoria per a acostar-se
periòdicament al Centre i comentar amb els Tutors/es i
professorat especialista, aspectes relacionats amb la
marxa escolar, l'actitud del seu fill/a en classe i en
l'escola, la relació amb el professorat, el treball en classe i
a casa, possibles malalties, etc...

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
Són les activitats programades per l'equip de professorat,
que es realitzen fora i dins del recinte escolar (tallers,
eixides, visites culturals, viatges,...) i que tenen una
finalitat formativa. Els Tutors/es els informaran de les
activitats previstes i sol·licitaran per escrit la seua
autorització.
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ENTRADES I EIXIDES
Les portes s’obrin a les 8:55 h i a les 14:55 h i es
tanquen a les 9 h. 8 minuts i a les 15 h. 5min.
L’entrada pel matí, després del tancament de la porta, es
podrà fer, per la porta de Secretaria, coincidint amb els
canvis de classe del matí.
EN EL CAS DE TINDRE PREVISTA UNA CONSULTA MÈDICA O
QUALSEVOL ALTRE TRÀMIT, ES PODRÀ ENTRAR A
QUALSEVOL HORA SEMPRE QUE S’ HAJA INFORMAT AMB
ANTELACIÓ. SERÀ SUFICIENT AMB UNA NOTA ENTREGADA EN
CONSERGERIA AMB EL NOM DE L'ALUMNE/A, LA DATA I EL
MOTIU
EXCEPCIONALMENT, EN CAS D’URGÈNCIA MÈDICA SERÀ
SUFICIENT AMB EL JUSTIFICANT MÈDIC.

Per a eixir del Centre en horari escolar, l’alumnat haurà
de ser arreplegat pel pare, mare, tutor/a legal o persona
autoritzada presentant una Autorització escrita
signada pel pare o mare. En qualsevol dels casos, se
signarà en el Registre d'Entrades i Eixides del Centre.
Les faltes d'assistència es justificaran al Tutor/a per
escrit.
Sempre cal esperar l'eixida dels/les alumnes amb
puntualitat. L'horari de la finalització de l'activitat
lectiva indica el moment a partir del qual la guarda i
custòdia de l'alumnat correspon als seus pares/mares,
tutors/es legals o persones autoritzades. A tals efectes el
Centre tancarà les seues portes passats 5 minuts de la
finalització de la jornada escolar.
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AVALUACIONS
L'avaluació és part molt important del procés educatiu ja
que permet que alumnes i mestres coneguen el resultat
del seu treball.
L'avaluació és una labor continuada que té en compte
tots els aspectes del treball escolar: el treball d'aula, les
proves objectives, l'observació directa, les actituds, la
participació... La comunicació a les famílies serà
trimestral.

REUNIONS DE TUTORIA
D’INICI DE CURS
3 anys A i B
4 anys A i B
5 anys A
5 anys B
1r A i B
2n A i B
3r A i B
4t A i B
5è A i B
6è A i B

INFANTIL
Dimecres 4 de setembre a les 18:00 hores
Dimecres 25 de setembre a les 17:00 hores
Dimecres 25 d’octubre a les 17:00 hores
Dimecres 25 d’octubre a les 18:00 hores
PRIMÀRIA
Dilluns 30 de setembre a les 16:00 h
Dimecres 2 d’octubre a les 16:45 h
Dijous 3 d’octubre a les 16:45 hores
Dijous 3 d’octubre a les 16:45 hores
Dimecres 16 d’octubre a les 16:45 hores
Dimecres 23 d’octubre a les 16:45 hores

A LES REUNIONS DE TUTORIA COL·LECTIVES NO POT ASSISTIR
L’ALUMNAT TANT EN INFANTIL COM EN PRIMÀRIA, NI POT ROMANDRE
EN LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE (PATI, PISTES, PASSADISSOS,...)
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MENJADOR
ESCOLAR

El menjador escolar és un servei complementari amb
caràcter educatiu que ofereix el Centre amb la finalitat
d'afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral i,
que té l'objectiu principal de desenvolupar hàbits
saludables mitjançant una alimentació variada,
equilibrada i sostenible. A la pàgina web del centre
podreu accedir al Projecte educatiu del menjador.
L'horari de menjador és el següent:

SETEMBRE I
JUNY

D’OCTUBRE A
MAIG

TOTS ELS DIES

De 13 a 15 h

De DILLUNS A DIJOUS
DIVENDRES

De 12:30 a 15 h
De 14 a 16:30 h

L’EIXIDA DE L’ALUMNAT ELS DIVENDRES ES REALITZARÀ EN
UN ÚNIC TORN A LES 16:30 h

Els/les alumnes que utilitzen el servei del Menjador
Escolar no poden abandonar el recinte del col·legi en
aquest horari.
Si tenen un motiu justificat per eixir, hauran d’avisarlo amb antelació a la Coordinadora.
Només podran abandonar l’escola acompanyats/ades pel
pare/mare, representants legals o persones degudament
autoritzades.
En qualsevol cas, l'adult responsable signarà en el
Registre d'Eixides del Centre.
TELÈFON PER A ASSUMPTES DE MENJADOR

634537183
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Si l'alumne/a falta a classe al matí no podrà fer ús del
servei de Menjador eixe dia.
Sí es podrà fer ús del Menjador sempre que l’entrada al
centre siga abans de les 11h., o s’haja comunicat
prèviament el retard.
Les quotes mensuals fixes seran abonades mitjançant
els rebuts que es domiciliaran en el compte bancari
indicat. En cas de no abonar la quota corresponent,
s'entendrà que l'alumne/a causa baixa en el Menjador.
Hi ha dues modalitats de comensal fix:
1. Fix de dilluns a divendres
2. Fix de dilluns a dijous (amb diferent quota
mensual).
En cas de no poder assistir al Menjador, per malaltia o
absència, d'un o més dies, cal informar a coordinadora
utilitzant la Bústia del Menjador.
Els dies que l’alumnat de Menjador participe en una
eixida escolar de jornada completa se li subministrarà
un “pic-nic”.
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Les comunicacions d'al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries aniran acompanyades d'un informe mèdic
i presentades per escrit a la Coordinadora. Les peticions
de canvis de menú per malaltia justificada també han
de ser comunicades, sempre a la Coodinadora, NO al
Tutor o Tutora de la seua classe.
La utilització del servei del Menjador suposa l'acceptació
de les seues normes.
Per a qualsevol consulta de tipus administratiu, han de
contactar amb Secretaria. Per a un altre tipus de
consulta o petició d'entrevista, han de contactar amb la
Coordinadora del Menjador, per escrit a la Bústia del
Menjador o cridant per telèfon al següent número:
634537183
INSTAL·LACIONS

És responsabilitat de tots els membres de la comunitat
educativa fer ús de les instal·lacions del centre de forma
adequada i respectuosa. El material que hi ha als espais
comuns (sala de jocs, patis, saló d’actes, menjador,
rebedor, banys, passadissos, etc...) s’ha de cuidar i
mantindre en les millors condicions per tal de poder
utilitzar-lo i gaudir de les seues prestacions per molt de
temps.
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De manera especial volem destacar la
importància del bon ús dels banys,
atès que és un lloc privat i qualsevol
conducta inapropiada pot caure
fàcilment en l’anonimat. A més a
més aquestes conductes tenen
conseqüències que perjudiquen a la
resta de l’alumnat perquè ens
obliguen a tancar el bany per unes
hores o dies.

Treballem tots i totes junts per mantindré un espai net,
respectuós amb el medi ambient i on tots/es pugam
gaudir d’un entorn agradable per a la convivència i el
treball.

Continuem
creixent!
Aquesta guia es troba en castellà al web de l’escola. Visita’ns en:

www.cpmarenostrum.es

