
 

 

 
 

 INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT 
 

1.- CALENDARI ESCOLAR CURS 2021/22. 
 Les classes es desenvoluparan, llevat dels dies festius i vacances, de 
dilluns a divendres durant els dies compresos entre el 8 de setembre de 2021 i 
el 21 de juny de 2022, ambdós inclosos. 
 L’horari de les classes durant el curs serà: de DILLUNS A DIJOUS: pel 
matí de 9 h a 12’45h, de vesprada de 15 h a 16,30 h. DIVENDRES: de 9 h 
a 13h.  Durant els mesos de setembre i juny serà de 9 h a 13 h. 
A.- Dies festius  
          11 i 12 d’octubre 
          6, 7 i 8 de desembre 

18 de març 
B.- Vacances. 

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2021. 
Falles: del 18 al 20 de març de  2022 ambdós inclosos. 
Pasqua: del 14 al 25 d’abril de 2022 ambdós inclosos. 
 

2.- DATES AVALUACIÓ. 
Primer trimestre: 17/12/2021. 
Segon trimestre: 25/03/2022 
Tercer trimestre: 21/06/2022 
 

3.- HORARI D’ATENCIÓ  TELEFÒNICA A LES FAMÍLIES  
A.- Secretaria. 
 Tots els dies de  9 a 9,45 
Atenció als canvis en les comunicacions de menjador: Tots els dies 
de 9h a 9’15h. 
B.- Orientadora 
Dilluns 9 a 9,45 
Dimarts de 12,45 a 13,30 
C.- Tutoria. 

 Dimarts 12’45 h a 13’30 h. 
  

 

 

 

 



 

 

 

D.– AMPA. 
 Atenció famílies mitjançant correu electrònic. 

      ampacronista@gmail.com 
 Es convida a les famílies nouvingudes a participar en les activitats que es 
realitzen i, si cal, passar a formar part de la Junta. 
Recordem que el nº de compte per a fer les aportacions és el següent: 
 

ES12 3159 0069 2524 6648 1724 

 
4.- PROFESSORAT. 
A.- EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE. 

Director: Guillermo Pleguezuelos Gutierrez 
Cap d’Estudis: Maribel Mezquita. Forner 
Secretari: Sergio Alpuente López 

B.- TUTORES I TUTORS. 
 3 INF – M. Francisca Sentana 
 4 INF –·Antonia Cadalàs 
 5 INF – Merche Montañana 
 1r PRIM·-Maria Sanchis 
 2n PRIM -Sergio Alpuente 
 3r PRIM –Reme Niño 
 4tA PRIM  - Maribel Mezquita 
          4tB PRIM – Jorge Reverte 
 5é PRIM – Rosa Enrique 
 6é PRIM – Salva Pascual 
C.- ESPECIALISTES. 
 Educació Física – Mª José Martínez 
 Educació Musical – Màrius Peiró 
 Pedagogia terapèutica – M. Dolors Escrich 
 Logopèdia –m. Carmen Escribano 
 Psicopedagoga- Rosa M. Benitez  
 Anglès – Mª Hilda Gimeno 
 Suport infantil – Lucía Marí 
 Religió – Marisa Hellin. 
 

 

 



 

 

 

5.- ENCARREGADA DEL MENJADOR. 
 Reme Niño 

Recordeu:  Encara que féreu ús del menjador el curs passat, cal 
emplenar el full d’inscripció d'enguany, arreplegant-lo i presentant-
lo a l’escola abans del dia 17 de setembre a l’espai habilitat per a 
tal efecte( respectant les mesures de seguretat). 
Davant l’excepcional situació soci-sanitària d’aquest curs NO hi 
haurà possibilitat d’inscriure alumnes esporàdics. 
 

6.- CONSERGE. 
 Ricardo Calvo. 
 

7.- QÜESTIONS A TINDRE EN COMPTE. 

La porta d’entrada i d’eixida de l’alumnat d’INFANTIL, PRIMER I SEGON DE 
PRIMÀRIA serà per les portes de la Glorieta. TERCER, CINQUÈ I SISÈ DE 
PRIMÀRIA ho faran per la porta de l’Avinguda de Sants de la Pedra, QUART  
entrarà per la porta del carrer Bru i Vidal EN NINGUN CAS LES FAMÍLIES 
ENTRARAN DINS DEL RECINTE ESCOLAR  
• Es prega la màxima puntualitat. Deu minuts després de l’hora d’entrada es 

tancarà la porta Glorieta.(PORTES SANTS DE LA PEDRA I BRU I VIDAL, 2 
minuts DESPRÉS de les 9h ) 

•  Si l’alumnat arriba tard, i/o ve del metge, caldrà respectar l’acces al 
centre dels companys i romandrà fora per a evitar contactes amb 
altres grups, fins que el professor encarregat ho indique. Sempre 
mantenint la distància de seguretat. (Entrada única per la Glorieta) 

• Per al bon funcionament del centre ha de respectar-se tant l’horari de la 
tutoria com el de secretaria, i sempre amb cita prèvia., (atenció telefònica o 
correu electrònic i agenda escolar) 

• Per absentar-se l’alumnat en l’horari escolar farà falta omplir un justificant 
signat i la presència de la persona responsable i degudament autoritzada 
(que accedirà al centre per la porta Glorieta amb totes les mesures de 
seguretat). Recordem que l’eixida del centre ha de ser per un motiu 
justificat.   

• Els canvis de Religió a Valors cívics i socials o al revés es realitzaran 
durant el mes de juny. 

• De cap manera l'alumnat que no es queda al menjador pot romandre al 
pati.  

• Els dies de pluja cada classe ha d’entrar per la seua porta i el seu corredor. 
Cal pujar ordenadament i mantenint la distància de seguretat directament a 
l’aula. Sols entra l'alumnat, no les famílies. 

• Si l’alumnat té polls o llémenes no pot assistir a classe fins que no estiga 
net, pel perill de contagi.  

•  LES PECES De roba perdudes LES MANTINDREM durant el trimestre, 
després seran  lliurades a una ONG. Aquest any més que mai les 
peces de roba han d’estar correctament marcades amb el nom del 



 

 

xiquet/xiqueta. Si es troba a faltar alguna prenda pregunteu al 
tutor o a consergeria 

• Sempre que siga estrictament necessari i no es puga fer a casa per donar 
un medicament, caldrà portar la recepta, amb les instruccions mèdiques i 
signar una autorització al col·legi. Així mateix recordeu que l'alumnat amb 
malalties cròniques ha d'informar el despatx, aportant la documentació  
pertinent. 

• Els monitors del menjador són els responsables dels vostres fills i filles en 
eixe temps. Si hi cal parlar ho farem després d’aquest servei i amb cita 
prèvia. Recordeu que no és un servei obligatori. 

• ES REALITZARAN LES REUNIONS PRESENCIALS IMPRESCINDIBLES, s'ha 
d’evitar que els xiquets i xiquetes acudisquen (a no ser que així ho 
determine el tutor/tutora) i es limitarà a UN familiar per alumne. Aquest any 
primarà la via telemàtica per a fer aquestes reunions, així com web família o 
telegram per a tot tipus d’informació 

• Recordem els CAMINS ESCOLARS SEGURS AL CRONISTA CHABRET. Projecte 
que encetarem al curs 2016/2017 per a transformar els camins escolars en 
entorns segurs i que estan degudament senyalitzats a diferents punts del 
poble. 

• Degut a la situació excepcional que estem patint, les excursions i piscina, 
així com les activitats extraescolars que no puguen garantir el manteniment 
dels grups bambolla, queden posposades fins a nou avís. 

• L’adreça de la pàgina web del centre és la següent: 
https://portal.edu.gva.es/46007669 podeu fer els vostres comentaris i 
els vostres suggeriments al voltant dels temes escolars i és una eina més 
d’informació a les famílies. 

• Com ja sabeu la llengua vehicular del centre és el valencià, deuríem 
fer un esforç per  fer-la més present a  totes les nostres activitats. 

• EL CENTRE DISPOSA D’UN PLA DE CONTINGÈNCIA QUE ESTARÀ A 
L’ABAST DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA AMB  INFORMACIÓ  
ACTUALITZADA A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA. 
• Es disposa de cartells informatius sobre entrades, eixides, direcció dels 
corredors per a aquestes, zona de files dels diferents grups....higiene 
personal... es recorda que la mascareta és obligatòria per a tota l’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA i aconsellable en E. INFANTIL. 
Volem fer-vos saber que s’incrementarà la neteja de totes les zones 
comunes, així com la correcta senyalització de l’ús dels banys de cada grup. 
•  S’ha habilitat un espai tancat que està destinat únicament per a ser 
emprat com a espai d'aïllament temporal. Si un alumne iniciara símptomes 
compatibles amb la COVID-19 (tos, febre- més de 37,5ºC, dificultat en 
respirar...) se li portarà a aquest espai separat, se li facilitarà una mascareta 
quirúrgica i altra per al mestre responsable, fins que arribe la seua família. 

PREGUEM LA MÀXIMA RESPONSABILITAT DAVANT LA SITUACIÓ 

EXCEPCIONAL QUE ESTEM PATINT, ARA ÉS MOMENT DE SER 

SOLIDARIS I RESPONSABLES AMB LA SALUT DE TOTA LA 

COMUNITAT EDUCATIVA, SEGUIM FENT DE L’ESCOLA UN ESPAI 

SEGUR. 


