BUTLLETÍ INFORMATIU
FAMÍLIES
CURS 2020-2021

CALENDARI ESCOLAR i HORARIS
Les activitats escolars del curs acadèmic 2021/2022 s’iniciaran el 8 de setembre de 2021 i
finalitzaran el 22 de juny de 2022.
ESTRUCTURA TRIMESTRAL
 PRIMER TRIMESTRE: del 8 de setembre al 22 de desembre de 2021
 SEGON TRIMESTRE: del 10 de gener al 31 de març de 2022
 TERCER TRIMESTRE: del 1 d’abril al 22 de juny de 2022
DADES D’AVALUACIÓ
NOTES web família
22/12/2021
31/03/2022
21/06/2022

ELS PERÍODES DE VACANCES SERAN ELS SEGÜENTS:
 NADAL: des del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
 PASQUA: des del 14 al 25 d'abril del 2022, ambdós inclosos.
FESTIUS
 12 d’Octubre: Festa Nacional d’Espanya
 1 de Novembre: Festa de Tots Sants
 6 de Desembre: Dia de la Costitució
 8 de desembre: Dia de la Inmacualada
 24 de juny: Sant Joan
HORARI DE LA JORNADA ESCOLAR
 Horari d'Octubre a Maig (de dilluns a dijous):
 Horari lectiu …………………………... de 9:00 a 12:45 i de 15:00 16:30 h
Divendres .......................................... de 9:00 a 13:00h
 Menjador ……………………………… de 12:45h a 15:00 h.
 Horari de Setembre i Juny (de dilluns a divendres):
 Horari lectiu …………………………... de 9:00 a 13:00.
 Menjador ……………………………… de 13:00 a 14:45 h.
NORMES ENTRADA
1 L’entrada al centre es farà de manera diferenciada: E. Infantil i 1r, 2n i 3r de
Primària, ho faran per la porta de Genaro Lahuerta en el següent ordre.
INFANTIL 5 anys – 4 anys – 3 anys
PRIMÀRIA: 3r Primària, 2n Primària, 1r Primària
mentre que l’alumnat de 4t, 5e i 6e ho faran per la porta del C/ de Jaca.
2 L’accés al centre es farà també de manera escalonada per evitar aglomeracions,
respectant l’ordre
3 L’ús de la mascareta és obligatori en tota la Primària.
4 L’alumnat es dirigirà a punt senyalitzat per a fer la fila i pujar en ordre
5 Segons les actualitzacions de Pla de Contingència, les classes funcionaran com a
G C E (Grup de Convivència Estable)

NORMES EIXIDA
1 L’eixida es farà de manera diferenciada per la mateixa porta d’entrada.
FRANGES HORARIES SETMANALS

1ª H
2ª H
3ª H
4ª H
5ª H

JUNY i SETEMBRE
E INFANTIL - E. PRIMÀRIA
9:00 a 9:40 h
9:40 a 10:20 h
10:20 a 11:00 h
11:30 a 12:15 h
12:15 a 13:00 h

1ª H
2ª H
PATI
3ª H
4ª H

OCTUBRE A MAIG
E INFANTIL - E. PRIMÀRIA
9:00 a 10:00 h
10:00 a 10:45 h
10:45 a 11:15 h
11:15 a 12:00 h
12:00 a 12:45 h

DINAR

5ª H
6ª H

15:00 a 15:45 h
15:45 a 16:30 h

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
 Direcció:
DIMARTS DE 9:00-10:00
DIJOUS DE 15:00- 15-45
 Direcció d’Estudis:

DILLUNS DE 12:00 a 12:45
DIJOUS DE 15:00 A 15:45

 Secretaria:

DIMARTS DE 9:00-10:00
DIJOUS DE 15:00-15:45

Nota: En tots els casos serà necessària cita prèvia. Aquests horaris poden patir modificacions al
llarg del curs. Estaran actualitzats a la web del centre i a la porta de Secretaria.

 Tutories i mestres especialistes: dimecres de 12:45 a 13:100
Nota: S'ha d'acordar prèviament l'entrevista.
PUNTUALITAT
 Per a poder entrar o eixir del centre, una vegada començat l'horari de classes, serà
precís un justificant degudament escrit i signat pel pare, mare o tutor de l'alumne o bé
la presència d'un d'ells i el registre al llibre de retards que es troba Consergeria.
 Totes les faltes d'assistència a classe deuran ser justificades per mig d'un escrit per
part dels pares al tutor del curs.
 Per al bon funcionament del Centre, les persones que acompanyen els xiquets al
Col·legi no deuran entrar al recinte escolar, tant en el moment d'entrar com en el d'eixir.
 L’alumne no romandrà a l’edifici del centre fora de l’horari escolar.
 Si a l'hora de recollir els alumnes ho ha de fer alguna persona diferent a l'habitual
s'hauria de comunicar al tutor/a.

PERSONAL DEL CENTRE
EQUIP DIRECTIU
Direcció Susana Cano
Cap d’Estudis: Loreto Guiñón
Secretaria: Mariló Valle

*L'atenció a pares serà amb cita prèvia.

PERSONAL DOCENT
MESTRES TUTORS/ES

PERSONAL NO DOCENT
▪
▪

EDUCACIÓ INFANTIL






▪

ANGEL PALENCIA: Conserge
JAVIER GRACIA: Cuiner
EVA: EDUCADORA coord menjador

INFANTIL 3: Teresa Pla
INFANTIL 4: Marga Azcárraga
INFANTIL 5: Inma Aguilar
SUPORT: Loreto Guiñón
ANGLÉS: Mª Ángeles Estepa

EDUCACIÓ PRIMÀRIA







1er PRIMÀRIA:SUSANA CANO
2n PRIMÀRIA:MARILO VALLE
3r PRIMÀRIA:GEMA URIOS
4rt PRIMÀRIA:RAMÓN AHULLÓ
5é PRIMÀRIA:M ª JOSÉ OLTRA
6é PRIMÀRIA:MARTA SANZ

MESTRES ESPECIALISTES








ELENA MARTÍNEZ: Llengua Estrangera (Anglès)
PATRICIA CAÑIGRAL: Educació Musical
INMA LABORDA: Educació Física
LLANOS CARRIÓN: PT
ARANTXA ECHECOPAR: Religió
MARISOL PEDROSA: Audició i Llenguatge
ORIENTADORA. Gema Claramunt

CONSELL ESCOLAR
És l’Òrgan Col·legiat de participació de Govern del Centre amb representació de tots
els sectors de la Comunitat Educativa. En aquest curs hi ha eleccions per a canviar la
meitat dels seus components. Actualment està format per:
Equip Directiu.

Direcció Susana Cano

Cap d’Estudis: Loreto Guiñón

Secretaria: Mariló Valle (amb veu però sense vot)
Professorat:
 Marga Azcárraga
 Inma Aguilar
 Teresa Pla
 Mª José Oltra
 Llanos Carrión
 Elana Martinez
Famílies:
• Salut Diez
• Cristina Menéndez
• Pedro Carmona
• Empar Peiró
• Patricia Peiró
• Alejandro Grifé
Representant de l’Ajuntament:
• Josep Xavier
MENJADOR ESCOLAR
Aquest any l’encarregada de menjador serà la professora PATRICIA CAÑIGRAL
Per a aquest curs el Consell Escolar ha decidit canviar el servei de l'empresa
“SERUNION” . El servei de menjador començarà el mateix dia que comencen les classes
(8 de setembre) i finalitzarà, igualment, el darrer dia de classe (22 de juny). El menjador
escolar, a més de contribuir a l'organització familiar, és un servei educatiu que ofereix el
centre i com a tal té importants objectius educatius. Per a que s'aconseguisquen depèn de
la col·laboració entre família i escola. Aquests són alguns dels objectius més importants:
Promoure i desenvolupar hàbits alimentaris saludables.
Adquirir hàbits higiènics.
Inculcar normes d'urbanitat i bons modals en la taula.
Fomentar i treballar la convivència, el respecte i la tolerància.
L'horari de funcionament del menjador escolar, és el següent:
 Horari de Setembre i juny: de dilluns a divendres de 13 h fins 14:50 h.
 Horari d'octubre a maig: de dilluns a divendres, de 12:45 fins a les 15:00h .
El preu del menú
PREU DEL COMENSAL / DIA

Preu
4’25 €

Informació als pares: per a facilitar la planificació de l'alimentació de les xiquetes i dels
xiquets es publicara amb antelació el menú mensual, que a més estarà exposat al tauler
d'anuncis i a la web, o al canal telegram.
Administració de medicaments: En cap càs els mestres seran responsables de l’administració de medicaments
Al·lèrgies o intoleràncies: Han de comunicar-se prèviament mitjançant informe mèdic.
Es recomana entregar al centre les indicacions mèdiques amb els aliments no tolerats,
pautes que s'han de seguir, etc.
Alimentació de dieta: Igualment es imprescindible entregar la prescripció mèdica
corresponent.
Reglament del Menjador: l'ús del menjador escolar suposa l'acceptació del reglament,
aprovat pel Consell Escolar del Centre al Pla Anual de Menjador.
AMPA
Com ja sabeu tots i totes, hi ha constituïda una Associació de Mares i Pares d'alumnes a
la que pertanyen quasi tots els pares d'alumnes del centre, la qual té una directiva que
treballa per a millorar l'escola, que gestiona les activitats que realitzen i col·laboren molt
estretament amb centre.
BIBLIOTECA
PRÉSTEC DE LLIBRES ALS ALUMNES: Donades les circumstàncies actuals, quest
servei està pendent d’organització.
SOBRE L’ÚS DE L’AGENDA
 S’ha de portar obligatòriament matí i vesprada a l’escola i ha d'estar a disposició de
qualsevol mestre/a que la demane.
 L’agenda és l’instrument de comunicació entre l’escola i les famílies, així com per
anotar els deures i treballs que es realitzen al llarg del curs.
 Convé que els pares la revisen a diari.
 Caldrà posar el nom i curs a la portada de l’agenda.
 En cas de falta d'assistència o de retard, els alumnes hauran de portar la justificació a
l'agenda. Si no és així el tutor/a posarà una nota a la família perquè la porten signada a
l'endemà.

Tota aquesta informació i moltes més les podeu trobar actualitzades a la nostra pàgina web:
https://mestreacasa.gva.es/web/ceipvivers

