
CURS 2021-2022

BENVINGUTS I BENVINGUDES





CALENDARI ESCOLAR



CALENDARI D’AVALUACIONS

* 20 de maig passa a ser festiu



COMUNICACIÓ FAMÍLIA CENTRE

966528120

CORREU DEL TUTOR/A I HORA        
D’ATENCIÓ A PARES:

A Web família
apareixen les
hores d’atenció a
pares de tots els
professors.
Preferiblement per 
telèfon o reunió 
virtual



ORGANITZACIÓ DEL CURS
HORARI



NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE



INSTRUCCIONS D’ACCÈS AL CENTRE 
(PUNTUALITAT)

 Els alumnes podrán incorporarse al centre a partir

de les 7:50 en horari escalonat . 7:55 Batxillerat, 8:00,

3r, 4rt i FP Bàsica 8:05 1r i 2n ESO

 Les portes es tanquen a les 8:05h, en acabar

d’entrar 1r i 2n d’ESO.

 L’alumnat que arribe més tard no podrá incorporar-

se a classe a no ser que la falta siga justificada.

 El professorat de guardia telefonarà a casa per

comunicar les faltes d’assistència en el cas que els

responsables familiars no hagen informat al centre.



ASSISTÈNCIA

 Justificació de faltes d’assistència

 Eixida del centre a última hora / Entrada a segona hora

 Protocol d’absentisme

 Els pares no poden entrar al centre, han d’esperar els
alumnes a la porta.



ÚS DEL MÒBIL

L’ús del mòbil està prohibit al centre.

No es pot portar el telèfon mòbil al centre. 

En cas que qualsevol alumne necessite cridar per
telèfon o la família necessita contactar amb el seu
fill/a s’utilitzarà el telèfon del centre.

En cas de necessitar fer una activitat, el centre
disposa d’aules de tauletes digitals.



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS

- Autoritzacions inici de curs per a activitats a Alcoi

- Si l’activitat és gratuïta, és obligatòria.



PROJECTES DE CENTRE

- Mediació i convivència.
- Projecte Pigmalió (tutoria entre iguals). 
- Programa de millora de l’ortografia.
- Banda a l’escola.



WEB DEL CENTRE

https://portal.edu.gva.es/iesandreusempere/

Especial atenció:

* Secretaria
* Pares i alumnes
* Horari extraescolars



GUIA WEB FAMÍLIA

* Hi haurà possibilitat de formació



 1. SOL·LICITAR

• En el propi centre

• http://www.ceice.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm

LLIURAR  a la secretaria del centre.

 2. RECEPCIÓ del correu amb l’enllaç a la web i la contrasenya

PASSOS PREVIS

http://www.ceice.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm


ACCÉS



1

2



PROMOCIÓ DE CURS

EXCEPCIONS









PLA DE CONTINGÈNCIA 

FLUIX DE CIRCULACIÓ 



PLA DE CONTINGÈNCIA 

DISTRIBUCIÓ DE PATIS 

No pot haver transferència
entre patis.

Cal portar botella d’aigua.



PLA DE CONTINGÈNCIA 

HORARI ESGLAONAT
Les entrades al centre s’establixen de la manera següent:
 7:55h:  1r i 2n de BATXILLERAT
 8:00h:  3r, 4rt ESO i FP BÀSICA
 8:05h: 1r i 2n ESO

Per evitar aglomeracions i respectar distància de seguretat, els alumnes poden esperar al porxet
situant-se sobre les línies roges que hi ha a terra. Les eixides a última hora i als patis també són
de forma esglaonada.

Primer pati, eixida:

1.10:40h:  1r i 2n de BATXILLERAT
2.10:45h:  3r, 4rt ESO i FP BÀSICA
3.10:50h: 1r i 2n ESO

La tornada a l’aula serà 20 min. més tard.

Segon pati, eixida:

1.12:50h:  1r i 2n de BATXILLERAT
2.12:55h:  3r, 4rt ESO i FP BÀSICA
3.13:00h: 1r i 2n ESO

La tornada a l’aula serà 15 min. més tard.

L’eixida a les 15:05 també serà esglaonada



PLA DE CONTINGÈNCIA 

ACCÉS AL CENTRE DELS PARES

Com a norma general els responsables familiars NO
han d’acudir al centre.

Les reunions amb el professorat seran per telèfon o
telemàticament.

Els responsables familiars esperaran a la porta
exterior en cas d'eixida programada.



PLA DE CONTINGÈNCIA 

NORMES GENERALS COVID 

 Dur mascareta de tipus quirúrgica.
 Mantindre sempre la distancia

interpersonal de 1,5 m.
 Llavar-se les mans de forma

periódica.
 No compartir cap material amb els

companys.
 Seguir les indicacions de circulació.
 Portar mascareta de recanvi i botella

d’aigua reutilitzable.



PLA DE CONTINGÈNCIA 

SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID

 L´alumne o alumna amb símptomes COVID i el professor o
professora que ho detecte es confinaran en la habitació
habilitada per a tal fi fins que es gestione la situació.

 L’espai d’aillament està situat a les dependencies de l’AMPA.



PLA DE CONTINGÈNCIA 

ACOMPLIMENT NORMATIVA COVID

 L’acompliment de la normativa relativa a la covid-19 és
OBLIGATÒRIA.

 Qualsevol conducta disruptiva relacionada amb aquest fet
serà tipificada com a falta greu.



GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ


