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1) Aspectes
organitzatius

CURS 2022/2023



Calendari
escolar

2022/2023



Horari Atenció Famìlies
Compte!
S'ha de tindre un seguiment continu amb el tutor/a dels
nostres fills i filles... 

Cita prèvia telefònica
Webfamilia
Horari d'atenció famílies del tutor/a i de la
resta de professorat



És obligatori per part de la família proporcionar en el centre les
dades correctes referents a l'adreça i als telèfons de contacte, i

actualitzar-los de manera immediata en cas que hi haja qualsevol
canvi. 

Si no és possible contactar amb la família, es procedirà a avisar a
serveis socials de l'ajuntament. En el cas de ser major d'edat,

l'alumnat pot donar les seues dades. 
 

IMPORTANT DONAR-SE D'ALTA EN LA WEBFAMÍLIA

Identificació



Falts de asistencia
Les faltes d'assistència i comportament --> Webfamilia.

FALTES JUSTIFICABLES (Reglament de Règim Intern) --> 
Malaltia comuna
Assistència mèdica
Assistència a organismes oficials 
Urgències familiars. 

 La justificació del responsable legal es suficient però aquesta s'haurà de

realitzar en el termini de 3 dies després de la reincorporació de l'alumne/a. 



Faltes d'assistència
Si la falta d'assistència implica la no realització d'un examen, pràctica o

entrega de treball:

el responsable legal de l'alumne o alumna haurà de posar-se en
contacte amb el professor o professora corresponent per explicar les
circumstàncies.

Les entrades i les eixides en el centre es faran sempre en els intercanvis de
classe. 
Si un alumne/a supera el 20% de faltes injustificades per trimestre,
perdrà el dret a avaluació contínua. En arribar a 25% en un mes amb
faltes injustificades, es donarà part a Serveis Socials. 



Faltes d'assistència
OBERTURA I TANCAMENT DE PORTES: 

S'obriran les portes del centre a las 8:55, 9:50, 10:45, 11:10, 12:05,
13:00, 13:55. 
A primera hora les portes romandran obertes des de les 7:40 fins les
8:00. 
Si un/a alumne/a arriba després de les 8:00 haurà d'esperar fins les
8:55 per poder accedir a classe, porte o no justificant, i així
succesivament.



Absència de professorat en horario
lectiu

Alumnat serà atés pel professorat de guàrdia
L'alumnat que haja signat l'autorització anual podrà
entrar a les 8:55 o eixir a les 13:00, sempre que falte
algun professor. 
Avisarem les famílies d'aquest canvi mitjançant la
Webfamilia. 



En cas que un/a alumne/a patisca un accident al centre, el
professorat, si s'observa gravetat, telefonarà inmediatament al
112 i tratarà de localitzar els familiars.

Si l'accident és lleu, es posarà inmediatament en coneixement
dels seus familiars perquè arrepleguen l'alumne/a en el centro i
procediran segons la conveniència. 

Accidents escolars



Accidents escolars
 

Per ser atesos per la Seguretat Social, podran utilizar la targeta
sanitària dels pares, on figura l'alumne/a com a beneficiari/a, o, si es

desitja, l'alumnat a partir de 3r d'ESO poden ser atesos pel Segur

Escolar, per a la qual cosa s'arreplegaran uns impresos en les oficines
del centre que, una vegada reomplits, seran signats pel seu

professor/a i els testimonis de l'accident (si hi haguera) o pel director.
Posteriorment seran lliurats en el centre sanitari on va ser atés.

 



2) Avaluacions

CURS 2022/2023



AVALUACIÓ ESO-1r BATX 2n BATX. 

1a 21/12/22 24/11/22

2a 3/4/23 23/2/23

Pendents 19/6/23 18/5/23

3a i final 19/6/23 18/5/23

Extraordinària ------ 29/6/23

Dates d'avaluacions



Boletín de calificaciones

Després de cada avaluació,
les famílies podran veure el

butlletí de qualificacions
mitjançant la Webfamilia.  

WEBFAMILIA

Després de la segona
avaluació es realizarà una

reunión amb els/les
tutors/es sobre orientació

acadèmica 

REUNIONS FAMÍLIES

Procedimient dictat  per
Conselleria d'Educació

(Ordre 32/2011) i
publicades al DOGV el

28/12/2011. 
Consultable a la

Secretaria del Centre. 
 

RECLAMACIÓ DE

QUALIFICACIONS



3) Actividats
Extraescolars

CURS 2022/2023



Per a la realització de qualsevol activitat: almenys el 80% d'alumnat de
cada grup, excepte les activitats dirigides a un nivell complet, o en tot el
centre en general.
Qui no participe --> està obligat/a a assistir a classe.
Es pot eixir al Parc de l'Oest si les famílies han signat l'autorització 
L'alumnat ha de complir les normes de convivència incloses en el
Reglament de Règim Interior del centre. 



Si es prohibeix assistir a l'activitat extraescolar per haver comés
una falta greu (RD 39/2008), no es retornaran els diners ja
abonats.
Si no pot assistir per motius personals --> es retornaran els diners
sempre que no s'haja efectuat ja el pagament de l'activitat o
l'agència puga recuperar l'import.



4) Convivència 

CURS 2022/2023



REGLAMENT DE
RÈGIM INTERIORDecret 39/2008 de 4 d'abril

sobre la convivència

RRI: publicat pàgina web IES

Protocol convivència

Comisió Igualtat i Convivència

Ordre 62/2014 de 28 juliol

regula plans de convivència



A DESTACAR... 
Prohibit l'ús del telèfon mòbil o altres aparells electrònics
(excepte consentiment del professorat) 

1 part blanc = 1 esbarjo de reflexió amb professorat de la
comissió de convivència

Aula de convivència com mig per a evitar conflictes
majors

Existencia de servei de MEDIACIÓ com a forma de
resolució pacífica de conflictes 

Prohibit fer fotografies, gravar vídeos... dins del centre (molt
menys publicar-les en xarxes socials)



5) Departament
d'Orientació
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Si nos encontramos con...  
Dificultats d'aprenentatge

Dificultats amb companys i companyes

Desconeixement d'opcions acadèmiques i laborals per al futur

Situacions quotidianes que no sabem com enfrontar

Probleeas emocionals



Acudeix al Departament
d'Orientació

Cita prèvia telefònica

Nerea García Cabrera: n.garciacabrera2@edu.gva.es

Noelia Cremades Medina: n.cremadesmedina@edu.gva.es  



GRÀCIES PER 
LA VOSTRA
ATENCIÓ

¿TENIU CAP 
 DUBTE?


