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CARTA DE L’EQUIP DIRECTIU A LES 
FAMÍLIES.

És un plaer donar-los la benvinguda i esperem
poder transmetre la passió i l'entusiasme que tots els
membres de la nostra comunitat educativa aporten a cada
aspecte de la vida escolar. Ens sentim molt afortunats de
formar part d'un gran equip de professionals i compartir amb
ells una mateixa visió: la importància que els vostres fills/es,
els nostres alumnes, siguin feliços. D'aquesta manera, podran
arribar a desenvolupar el seu màxim potencial i aconseguir les
seves metes.

Des del moment en què els vostres fills/es comencen
en el col·legi, el nostre objectiu principal és proporcionar-los
oportunitats per al seu ple desenvolupament. Aprofitem cada
oportunitat per a reforçar actituds positives, que se sentin
motivats i que desenvolupin la confiança en si mateixos. Com
a professionals, ens desafiem constantment a nosaltres
mateixos per a aspirar a ser el millor que puguem ser per al
nostre alumnat. Ens mantenim sempre a la recerca de les
noves metodologies, projectes d’innovació i investigació,
formació en centres, seminaris, grups de treball i participació
en jornades i cursos que ens preparen per a donar la millor
resposta a les necessitats del nostre alumnat.
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En aquest sentit, el curs vinent, en el camp de la
innovació, estem incidint en la creació d’entorns
d’aprenentatge, amb el projecte: Com està el pati!!! Creació de
nous espais d’aprenentatge, en el projecte de formació de
competència TIC, a més d’altres seminaris sobre l’aplicació a
l’aula de les tauletes digitals, els contes com a eina
d’aprenentatge i estimulació sensorial entre altres.

Per altra banda, volem aprofitar per transmetre’ls
tranquil·litat respecte a la situació de pandèmia per Covid que
estem vivint. Des del centre, hem fet un gran esforç per oferir
un espai segur per al nostre alumnat, elaborant i aplicant un
pla de contingència que recull totes les mesures sanitàries i us
anirem informant de qualsevol actualització de cara al curs
vinent. Considerem molt important l’intercanvi d’informació i
aquesta informació ha de ser bidireccional.

A continuació, us detallem informació general del
centre, i de nou, us donem la benvinguda.

 DIRECTORA

 Lola García Almiñana

 CAP D’ESTUDIS

 Loles Valls Almiñana

 SECRETARIA

 Melisa Chinesta Talens
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ETAPES EDUCATIVES:
 ETAPA D’INFANTIL I PRIMÀRIA 

 DE 3 A 12 ANYS

 ETAPA DE SECUNDÀRIA

 DE 12 A 16 ANYS

 ETAPA DE TVA 

 DE 16 A 21 ANYS

NETEJA DE SUPERFICIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS

 A partir de + de 16 anys i finx màxim 24 anys

 Certificat de Professionalitat de Nivell 1, expedit
per l’administració laboral competent una vegada
superats tots els mòduls del programa.

 El Programa té una duració de 2 anys, però al ser
adaptat es podrà realitzar en 4 anys.

Punxa per a més informació

PROGRAMA FORMATIU DE 
QUALIFICACIÓ BÀSICA  ADAPTADA :

ESPECIALISTES:

5 Mestres d’audició i llenguatge

2 Música

1 Religió 

2 Educació física

Suport

3 PTFP

3 Fisioterapeutes
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SAAPE

 EQUIP FISIOTERAPEUTES.

 PEDAGOGIA TERAPÈUTICA.

 AUDICIÓ I LLENGUATGE.

 ORIENTADORA

CENTRE DE RECURSOS DEL CEE PÚB. CARMEN 

PICÓ:

Premeu al següent enllaç per a més informació : 

https://portal.edu.gva.es/cpceecarmenpico/2020/11/13/el-cpee-

carmen-pico-centre-de-recursos/

ALTRES SERVICIS:
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SPE- SERVEI PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR:

 ORIENTADORA :

- HORARI: De Dilluns a Divendres . De 9:00 a 14:00

(prèvia petició de cita 962457265)

 TREBALLADORA SOCIAL

- HORARI:

• DIMARTS DE 9:00 A 14:00H  

• DIJOUS DE 9:00 A 14:00H 

• (prèvia petició de cita 962457265)

 METGE:

 HORARI:  prèvia petició de cita

* Per a més informació, telefonar al centre: 962457265

PERSONAL DE SANITAT

 INFERMER/A ESCOLAR.

 HORARI:  De 9:30 a 13:00h.
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INFORMACIÓ D’INTERÉS:

• Revisar diàriament app Web Família (instruccións a la

matrícula i a la web del centre:

https://portal.edu.gva.es/cpceecarmenpico/es/familias/ita

ca-familia/.

• App ColeChef (aplicació per al menjador escolar):

https://portal.edu.gva.es/cpceecarmenpico/es/2021/01/13

/app-colechef/.

• Tornar la documentació degudament emplenada,

datada i signada.

• Marcar la roba amb el nom de l’alumne.

• No dur mòbils, mp4, ni aparells similars.

• Actualització de dades personals, familiars i mèdiques.

• Importància de ser socis de l’Ampa. (20 euros que

s'abonaran durant el primer trimestre del curs).
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SALUT I MEDICACIÓ

 ALUMNAT AMB CRISIS EPILÈPTICA: Si el seu fill/a pateix

atacs epilèptics, haurà d’enviar al centre la medicació

corresponent, una per a la motxilla dins d’una capsa tancada

(preferentment Bucolam en lloc d’estesolit per ser més fàcil

d’administrar) i una altra per al centre acompanyat de l’informe

mèdic.

 ALIMENTACIÓ PER SONDA: Serà necessari presentar

l’informe mèdic on s’indique l’alimentació per sonda així com la

seua dosi.

 MEDICACIÓ PAUTADA: Caldrà emplenar el full de salut,

correctament signat acompanyat per l’informe mèdic. La

medicació haurà d’anar sempre en la caixa original, no

s’admetran “blisters solts”. Quan a l’alumne/a li quede poca

medicació, l’infermer/a emplenarà el full de petició amb suficient

antelació perquè sigui reposada per la família.

 ACTUALITZACIÓ DE DADES MEDIQUES I SALUT: al centre.

És de vital importància que el centre sigui sabedor de qualsevol

canvi en la medicació. És per això que davant un canvi

d’informe mèdic en la posologia o la dosi, s’ha d’informar

sempre.

 ACTUACIÓ EN CAS DE MALATIES: Si el seu fill/a es troba

malalt, pel seu bé i pel del la resta de companys, s’ha de

quedar a casa fins que es recupere.
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SERVEIS COMPLEMENTARIS 
Servei de transport:

NOM DE L’EMPRESA: FRANJEN S,L/ TRANSVAL S,L.

 RUTES: Comptem amb 4 rutes distribuïdes en 5

autobusos. Addicionalment per covid comptem amb un

autobús addicional aquest curs i a l’espera que ens

informen si el curs vinent comptarem amb ell.

 ALUMNES: Els alumnes tenen una ruta i una parada

assignada que és la que autoritza Conselleria

d’educació. Per tant, no es possible que un alumne

canvie de parada o de ruta sense comunicar-ho a

Conselleria .

 CANVI DE RUTA I/O PARADA: En cas que hi haja

algun canvi, la família ho ha de sol·licitar per escrit al

centre acompanyat del certificat de residència.

 HORARIS: Els horaris de bus són aproximatius, atès

que el temps que pot transcórrer en cada trajecte

depèn de moltes variables com puguen ser, el tràfic,

carrers tallats, avaries... Així que recomanem que

l’alumne estiga uns minuts abans en la parada .
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Servei de Menjador:

ENCARREGADA : LOLES VALLS.

EMPRESA: SERUNION.

 RECOMPTE MENUS: Avisar telefònicament abans de

les 10.00h en cas que l’alumne vingui més tard per

poder avisar al menjador.

 AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES: És necessari

justificació amb informe mèdic.

 TIPUS DE MENÚ: Els menús són basal, règim o

triturat. No existeix un menú de “dieta blanda” quan un

alumne està malaltet de la panxa. Cal tenir en compte

que si l’alumne té un virus estomacal el més

recomanable és que es cure a casa en benefici de la

seua salut i de la resta de companys.

 MEDICACIÓ: Recordem que no es pot administrar cap

medicació sense la prescripció mèdica i autorització

signada.

SERVEIS COMPLEMENTARIS 
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         https://portal.edu.gva.es/cpceecarmenpico/es/ 

                               E-mail: 46000584@edu.gva.es 

 

 

962457265 

 

Avda dels Esports , 25 

Alzira-46600( valencia) 

 

Horari de secretaria 

De 10 a 11’30 h 
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