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ORGANIZACIÓ DEL CENTR  E   CURS 2021-2022  

Si hi ha una cosa que caracteritza a totes les persones que formem part de l'IES
LLOIXA és el nostre compromís pel treball ben fet dins d'un clima d'harmonia i de
respecte. Per això, considerem necessari l'establiment d'algunes normes d'obligatori
compliment perquè puguem continuar creixent i treballant en les millors condicions
possibles.

HORARI

L’horari escolar és de 8:00 h. a 15:05 h.
A les 7:45 h. s’obrin les portes de l’institut per a accedir-hi i  a les 8:00 h. comencen
les classes.

A les 8:00 h. es tanca la porta d’accés al centre. Els alumnes que hi arriben després
de les 8:00 h. aportaran un JUSTIFICANT en què indiquen les causes del retard.

L'alumnat de l'ESO que arribe amb retard esperarà dins de l'edifici fins a l'inici de la
classe següent i serà atés pel professorat de guàrdia. En el cas que el professorat
de  guàrdia  no  puga  fer-se’n  càrrec  romandrà al  vestíbul  sota  la  vigilància  dels
conserges.

L'alumnat de  Batxillerat i  de  Cicles Formatius no entrarà al centre fins a l'hora
següent amb la finalitat de no interrompre el normal funcionament de les classes.

Després de les 8:55 h. no es podrà entrar a l'Institut excepte en companyia de
pares o tutors o amb justificant acreditatiu de les causes del retard.

En supòsit que algun alumne, per motius laborals, haja d'incorporar-se després de
les 8:55 h. haurà de justificar les faltes mitjançant certificat de l'empresa en el qual
conste l'horari de la seua jornada laboral.

Especialment,  si  es  donen  retards  sistemàtics  en  les  dues  primeres  hores,  el
professorat de les matèries afectades avisarà la família i  passarà comunicació al
tutor/a i a Prefectura d'estudis per activar, si cal, el protocol d'absentisme.

En la mesura que siga possible no es repetiran els exàmens en cas d'absència a
classe el dia de la prova.

Les classes no finalitzen, en cap cas, abans del timbre o de la música d'eixida. El
professorat no deixarà eixir l'alumnat de l’aula.

TOT l'alumnat ha d'eixir al pati durant els esplais i no tornarà a entrar-hi fins que
sone el timbre musical  que indica que el pati ha acabat. El professorat que tinga
classe just abans del pati i el  professorat   de guàrdia  de l'esplai han de convidar
amb fermesa l'alumnat perquè isca de les classes i baixe al pati, a la cantina o a la
biblioteca.

Entre classe i classe no hi ha temps lliure fora de l'imprescindible (assenyalat per la
durada de la música) perquè el professorat i l'alumnat canvien d'aula, per la qual
cosa l'alumnat ha de romandre a la porta de l’aula fins que arribe el/la docent. 
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El professor/a haurà de registrar els retards dels alumnes perquè tinguen la  sanció
pertinent (especialment si són més de 5 minuts). 

El professorat de guàrdia ha de comprovar l'assistència dels companys/-es i reflectir
en el comunicat de guàrdies les absències i  els  retards. Si falta un professor/-a,
l'alumnat serà atés pel personal de guàrdia, que passarà llista en ÍTACA.

En cas d'absència del professorat de  1r i 2n d'ESO, no s'alterarà l'horari d'eixida
amb l'avançament de classes.

L'alumnat de 3r i 4t d'ESO, el de Batxillerat i el de Cicles Formatius menor d'edat
que haja sigut autoritzat expressament pels seus progenitors o tutors en el full de
matrícula podrà entrar més tard a primeres hores o eixir més prompte a últimes
hores quan falte algun professor/-a, sempre que alguna persona de l'equip directiu
n’haja  donat  el  vistiplau  (franja  blava).  En  aquest  cas,  haurà  de presentar-hi  el
carnet d'estudiant (franja verda).

Durant els patis i en cas d'absència de professorat, també podrà eixir a l'exterior,
sense  necessitat  d'autorització  familiar,  l'alumnat  de  Batxillerat i  de  Cicles
Formatius major d'edat, amb la presentació del carnet d'estudiant (franja blava).

MESURES ORGANITZATIVES COVID DE L'IES LLOIXA CURS 2021-22

1.- ENTRADES I EIXIDES AL CENTRE EDUCATIU

ENTRADA: La jornada lectiva s'inicia per a tots els grups i nivells a les 8:00 hores.

L'alumnat hi accedirà per la porta principal i es dirigirà directament al pati per situar-
se a la zona marcada amb el nom del grup al qual pertany. Mantenint la distància de
seguretat, es disposarà en fila i atendrà les instruccions del professor amb el qual
inicia la  jornada  lectiva.  Aquest  els  prendrà  la  temperatura  i  a  continuació  els
acompanyarà a l'aula.

S'atendran  i  es  respectaran  en  tot  moment  les  mesures  bàsiques  d'higiene  i
distància.

EIXIDA: La jornada lectiva finalitza, en funció del nivell i del grup, a les 14:10 o a les
15:05.

Els grups de 1r i 2n d'ESO sempre finalitzen a les 14:05 hores.

La resta de grups (que seran 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) finalitzen a
les 14:10 o 15:05 h, segons el dia establert en el seu horari de grup.

L'eixida es farà de manera escalonada en dos torns amb 5 minuts aproximadament
de distància horària, és a dir, un primer grup d'alumnat ho farà a les 14:05 i l'altre a
les 14:10; a les 15:05 hores només hi haurà una eixida. 
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2.- ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I GRUPS EDUCATIUS

És obligatori l'ús de màscares quirúrgiques o KN95 homologades com a mesura de
protecció per a l'alumnat i el professorat del centre. No s’accepten les mascaretes
amb vàlvula ni les de tela sense filtre.

Aquest curs hem organitzat aules-grup, per la qual cosa serà el professorat qui es
desplace i  no l'alumnat,  que romandrà en la mateixa aula durant  tota la  jornada
lectiva,  limitant  d'aquesta  manera  els  desplaçaments  de  l'alumnat  i  les
aglomeracions en els corredors.

A  les  aules  s'han  disposat  els  pupitres  amb  una  distància  interpersonal  de  1,2
metres. L'alumnat hi ocuparà durant tot el curs el mateix pupitre.

Totes les aules disposaran de paper, gel hidroalcohòlic i aerosols de neteja. 
 
Les finestres i les portes de les aules estaran sempre obertes per tal d’afavorir-ne la
ventilació. Hi ha purificadors d'aire en totes les classes.

A  les  aules  específiques:  aules-taller  de  Tecnologia,  laboratoris  de  Biologia  i
Geologia  i  Física  i  Química,  aules  de  Plàstica,  Informàtica,  Músic,  etc.  el
desplaçament  es realitzarà  de forma ordenada.  Abans i  després de cada sessió
lectiva,  es  desinfectarà  la  zona  de  treball,   així  com també es  desinfectarà  del
material utilitzat (eines, ordinadors,etc).

El servei de taquilles queda cancel·lat  durant aquest  curs i  tot  l'alumnat tindrà el
material necessari en la motxilla i la col col·locarà al costat de la seua cadira.

La baixada i la pujada als patis es realitzarà per les escales pròximes a les zones on
estan situades les aules i sempre aniran acompanyats del professorat amb el qual
tenen classe.

Als patis cada grup tindrà delimitat el seu espai.

La cantina donarà servei per la zona exterior del pati. Per poder comprar l’esmorzar,
l’alumnat formarà una fila ordenada i sempre complint amb la distància de seguretat
en la zona habilitada. 

És convenient que l'alumnat porte una botella d'aigua marcada amb el seu nom i
que no compartisca aliments ni begudes.

3.- COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES I ELS TUTORS/-ES LEGALS

La  comunicació  amb  les  famílies  i  els  tutors/-es  legals  serà,  preferentment,
telemàtica: la pàgina WEB del centre és el nostre tauler d'anuncis i la plataforma
ÍTACA, el canal de comunicació entre professorat i famílies. 

Si la família necessita una reunió presencial, la sol·licitarà, prèviament, a través de la
WEB FAMÍLIES.

És fonamental que els telèfons de contacte que han facilitat  al centre siguen els
correctes i que disposen de contrasenyes per a l'accés a Ítaca.

AGRAÏM  LA  COMUNICACIÓ  DE  QUALSEVOL  ERRADA  EN  LES  DADES
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PERSONALS O DE CONTACTE  QUE ES POGUERA PRODUIR.

4.- DECÀLEG DE NORMES GENERALS D'OBLIGAT COMPLIMENT

a)  Ús  obligatori  de  la  mascareta  per  a  l'alumnat,  el  professorat,  el  personal
d'administració i el de serveis, així com per a tot el personal que accedisca al centre
educatiu.

b)  Les famílies prendran la temperatura als seus fills  i  filles cada matí  abans de
vindre al centre i, si aquesta és superior a 37’5 °, es quedaran a casa.  

c) Mantindre la distància de seguretat de 1,2 metres.

d) Quan es tussa o s'esternude, es farà amb el colze flexionat i amb la mascareta
posada i és recomanable que l'alumnat porte una mascareta de reserva.

e) No es pot compartir el material escolar.

f)  Ventilar  l'aula després de cada classe,  durant  els patis i  al  final  de la  jornada
lectiva.

g) Circular sempre per la dreta en els corredors.

h) Neteja de materials d'ús compartit tant a l'inici com a la finalització d'una classe.

i) L'alumnat que presente simptomatologia compatible amb la COVID-19 serà aïllat
en l’espai habilitat per a aquesta situació fins que siga recollit pels seus familiars i se
seguirà el protocol de comunicació amb el centre de salut.

j) L'incompliment d'aquestes mesures o normes per part de l'alumnat serà considerat
com una falta greu i es procedirà a l’obertura d'un expedient disciplinari.

Aquestes mesures es poden veure modificades i/o actualitzades en funció de les
instruccions que rebudes per part de les autoritats sanitàries.

COMPROMISOS IMPORTANTS:

L'OBJECTIU  DE  TOTA  LA  NOSTRA  COMUNITAT  EDUCATIVA  HA  DE  SER
CREAR  UN  ENTORN  ESCOLAR  SEGUR  I  SALUDABLE  EN  EL  CONTEXT
D'AQUESTA PANDÈMIA,

ÉS  PER  AIXÒ  QUE  ES  REQUEREIX  EL  COMPLIMENT  DE  LES  NORMES
BÀSIQUES  DE  SEGURETAT  I  D’HIGIENE  PER  PART  DE  PARES  /  MARES,
TUTORS  I  TUTORES  LEGALS,  ALUMNAT,  PROFESSORAT,  PERSONAL
D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.
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RECORDEM: “SI JO EM CUIDE, ET CUIDE A TU”

AVALUACIONS

Avaluació Inicial

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Període que comprén des del  dimecres  8 de setembre fins al  divendres 8
d’octubre de 2021. 

Sessions  d’avaluació,  però no  de  qualificació: 5 (dimarts),  6 (dimecres)  i
7(dijous)  d’octubre de 2021.

Primera avaluació

ESO, 1r Batxillerat i 1r Cicles Formatius

Període que  comprén des  del  dilluns  11 d'octubre   fins  al  dimarts  14  de
desembre de 2021.

Sessions  d'avaluació  i  qualificació: 13 (dilluns),  14 (dimarts)  i 15 (dimecres)  de
desembre de 2021.

Lliurament de butlletins i  atenció a l'alumnat: dimecres  22 de desembre de
2021.

2n  Batxillerat i 2n Cicles Formatius

 Període que comprén des del dimecres 8 de setembre  fins al dilluns 29 de
novembre de 2021.

 Sessions d'avaluació i qualificació: dimecres 1 de desembre de 2021.

 Lliurament de butlletins i atenció a l'alumnat: divendres 3 de desembre de
2021.

Segona avaluació

ESO, 1r Batxillerat i 1r Cicles Formatius

Període que comprén des del dimecres  15 de desembre de 2021 fins al divendres
18 de març de 2022 .

Sesions d'avaluació i qualificació:  21 (dilluns), 22 (dimarts) i  23 (dimecres) de març
de 2022.

Lliurament de butlletins i atenció a l'alumnat: 25 (divendres) de març de 2022.
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2n  Batxillerat i 2n Cicles Formatius

Període que comprén des del dimarts 30 de novembre de 2021 fins al divendres 4
de març de 2022.

Sessió d'avaluació: 3 (dijous) de març de 2022.

Lliurament de butlletins i atenció a l'alumnat: 4 (divendres) de març de 2022.

Començament de  les  FCT:  4 març de 2022. D'acord amb la normativa vigent, el
professorat de Cicles Formatius tindrà nous horaris lectius a partir del 4 de març de
2022.

Avaluació final

ESO, 1r Batxillerat i 1r Cicles Formatius

 Període que comprén des  del dilluns 21 de març  fins al divendres  17 de
juny de 2022.

 Sessions d'avaluació:8 (dimecres),  9  (dijous),13 (dilluns),14 (dimarts)  i 15
(dimecres) de juny de 2022.

 Lliurament i publicació de qualificacions i atenció a l'alumnat: 17 (divendres)
juny de 2022.

2n Batxillerat

 Període que comprén des del dilluns 7 de març fins al dilluns 30 de maig  de
de 2022

 Dies sense exàmens: des del 9 al 13 de maig de 2022.
 Setmana d'exàmens finals: des del 16 al 20 de maig de 2022.
 Sessions d'avaluació: 23 (dilluns) de maig de 2022.
 Lliurament de butlletins i  atenció a les famílies i  l'alumnat:  dimarts 24  de

maig de 2022.

Durant  la  setmana  d'exàmens  finals,  el  professorat  que  allibere  horari
s'incorporarà a l'equip de guàrdies. 

Durant  la  setmana  sense exàmens  no  es programarà cap  tipus  de  prova
d'avaluació. 

La  jornada  cultural  es realitzarà el  dimecres  13  d'  abril,  si  les  autoritats
sanitàries ho permeten. 

Avaluació extraordinària 

2n  Batxillerat i 2n Cicles Formatius

 Exàmens convocatòria extraordinària:                          de juny de 2022.
 Exàmens de 2n Cicles Formatius:                                 de juny 2022
 Sessions d'avaluació:                 de juny de 2022 per a 2n Batxillerat i      de

juny de 2022 per a  2n Cicles.
 Lliurament i publicació de butlletins:              de juny de 2022.
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ESO, 1r Batxillerat i  i 1r Cicles Formatius

 Exàmens convocatòria extraordinària:                   de juny de 2022.
 Sessions d'avaluació:                                          de juny de 2022.
 Lliurament i publicació de qualificacions:                  de juliol de 2022.

Procediment per a la introducció de qualificacions:

Les qualificacions han d'introduir-se en el programa ÍTACA amb la suficient antelació
(fins  a  les  23.59 h.  del  dia  anterior  a  l'avaluació)  perquè els  tutors i  les  tutores
puguen preparar adequadament les reunions. 

Publicació de notes: es lliuraran butlletins a tots els cursos i es publicaran en internet
les qualificacions de l'alumnat.

Hora d'atenció a pares: El professorat ha d'estar localitzable en una dependència
amb telèfon (sala de professors, biblioteca, cantina, departaments) per si rep una
visita no programada,  i ha d'avisar el personal de consergeria.

Reunió inicial de tutories amb les famílies de Cicles, ESO i Batxillerat:

15  (dimecres)  i  16 (dijous) de setembre  de 2021 a les 19.30 h. a través de la
plataforma WEBEX.

Acomiadament de l'alumnat de 2n Batxillerat i 2n Cicles Formatius: divendres,
20 de maig de 2021, sempre que les autoritats sanitàries ho autoritzen.

Acomiadament de l'alumnat de  4t ESO:  divendres, 17 de juny de 2021 a l'aula
amb els seus tutors/-es.

Exercici d'evacuació: dimarts 30 de novembre a les 12.10 h.

Simulacre d'evacuació: un dia d'abril de 2022

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

-Ordinària:             de JUNY

-Extraordinària:    de JULIOL

CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA

És necessari mantindre un clima tranquil·litat, diàleg i respecte mutu que permeta la
convivència i l'activitat escolar al centre.

Hem d'exigir a l'alumnat respecte cap a les altres persones. I tenint en compte que
un dels drets de qualsevol institut és el dret a educar-se, cal bandejar-ne qualsevol
element que pertorbe el clima exigible per a les aules: telèfons mòbils, jocs i tot
tipus de dispositius distractors. L'ús inadequat d'aquests aparells en comportarà la
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retirada i el lliurament immediat a la Prefactura d'estudis que només els  retornarà a
les famílies o tutors/-es de l'alumnat.

Així mateix, hem d'exigir un respecte i una cura pel mobiliari, entenent que tots els
elements del centre són béns públics  que podem usar i  que hem de conservar
adequadament.

Durant el curs escolar 2019 2020 vam iniciar el desenvolupament del Programa de
Mediació. En la primera fase, es va implantar un servei de mediació a càrrec del
professorat (2019-20) i en la següent, es pretenia la formació d'Alumnat mediador
(2020-21) per tal de crear i desenvolupar un servei de mediació per a la resolució
col·laborativa i pacífica de conflictes en el qual puga participar com a mediador/-a i
usuari/-a el mateix alumnat.

La Coordinadora de Convivència i Igualtat té la funció de coordinar i dinamitzar la
realització de les activitats previstes en el Pla de Convivència.

L'Equip  directiu  informarà mensualment  la  Comissió  de Convivència  del  Consell
Escolar de tots aquells processos d'indisciplina que es produïsquen al centre així
com les mesures adoptades en cada cas.

L'Equip  directiu  proposa  dedicar  els  tres  primers  dies  de  classe  a  treballar  la
convivència amb la finalitat de crear un clima de conscienciació de l'alumnat i de
coneixement i de respecte de les normes bàsiques del centre i de l'aula. En les
carpetes que el departament d'Orientació lliurarà als tutors i a les tutores s'inclou el
material  per  a  treballar  les  normes  del  centre  i  de  l'aula;  i  també  disposarem
d'aquest material a la sala de guàrdies.

Mesures de prevenció i correcció

És  fonamental  que  cada  alumne  del  centre  recapacite  sobre  els  seus  actes  i
corregisca possibles actituds irrespectuoses i insolidàries. Per a això, és necessari, i
molt  útil,  mantindre un contacte freqüent  amb les famílies.  En la major  part  dels
casos l'entrevista amb els pares i les mares sol resoldre els problemes sorgits.

Amonestació privada del professor o tutor amb comunicació als pares a través
d'ÍTACA o trucada amb registre telefònic.

Amonestació escrita del professorat i comunicació telefònica a les famílies. En
aquest  cas,  s'ha  d’informar  dels  fets  a  la  Prefectura  d'estudis  mitjançant  un
comunicat, que serà posterior a la comunicació amb les famílies. 
Si s'envia l'alumnat a la sala de guàrdia, aquest emplenarà un full  de reflexió de
conducta que estarà disponible en l'armari de la sala de guàrdies i que es recollirà
en una carpeta. És important donar-li alguna tasca i comprovar que s'ha anotat  en el
registre d'incidències. 

Les  famílies  podran  consultar  diàriament  les  incidències  (faltes  d'assistència,
amonestacions, etc.) en la web Ítaca famílies.

Faltes greus: violació greu de les normes de convivència o acumulació de, almenys,
tres  faltes  lleus:  sanció  i  possibilitat  de  prohibir  la  participació  en  activitats
extraescolars.
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Es minimitzaran les expulsions. Cal seguir el protocol del Pla de Convivència quan
es realitze una expulsió.  El  professor/-a que expulse un alumne/-a es posarà en
contacte amb els pares i amb el tutor/-a del grup per  explicar els fets causants de
l'expulsió. Les telefonades s'anotaran  en el llibre de registre situat a la consergeria.

ASSISTÈNCIA

És necessari  assistir puntualment a les classes i comptar  amb un procediment
operatiu  per  substituir eventuals faltes del professorat.

Faltes d'assistència a classe de l'alumnat

La  prevenció  de  l'absentisme  escolar  és  una  tasca  que  ha  d'implicar  a  tota  la
comunitat;  el  professorat  té  una  funció  important  a complir  per  evitar  les  faltes
d'assistència.  Mensualment  el  tutor  o la tutora  enviarà  un  escrit  a  Prefectura
d'estudis on s'indique l'alumnat absentista parcial o total.

Mesures per a previndre l'absentisme

El professorat ha de passar llista diàriament i anotar la falta corresponent en
ÍTACA. És convenient, i molt important, que els tutors i les tutores s'asseguren que
totes les famílies accedixen i disposen de la contrasenya de l'ÍTACA-FAMÍLIES.

Els alumnes que hagen faltat a classe han de portar al tutor del grup un justificant
signat pels pares el dia de la seua incorporació a classe o, com a màxim al llarg de
la setmana, i mostrar-lo prèviament al professorat de les classes a les quals no han
assistit. Les famílies i l'alumnat tenen disponible en consergeria i en la pàgina web
de l'institut models oficials de justificants de faltes.

En el cas de faltes d'assistència injustificades l'alumnat pot ser amonestat per escrit.

Cada  mes  s'informa la  Regidoria  d'Educació  sobre  els  casos  d'absentisme més
rellevants perquè prenguen les mesures que procedisquen en cada cas, segons el
Pla Municipal de Prevenció de l'Absentisme.

En els Cicles Formatius és necessari un mínim d'assistència del 85%. Per davall
d'aquest percentatge, es perdrà el dret a les avaluacions parcials, de tal manera que
l'alumnat només optarà a l'avaluació final.  L'acumulació de faltes d'assistència no
justificades en quantitat superior al 15% durant el primer mes suposarà la pèrdua de
la matrícula oficial.

Comunicació de les faltes d'assistència del professorat.

Per  a  l'organització  del  centre,  és  indispensable  la  comunicació  de  la  falta  de
l'assistència del professorat tan prompte com siga possible.  

Si prèviament se sap: 
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 • Ajustada a dret. Resposta immediata. Emplenar la sol·licitud de permís i lliurar
a  la  Direcció  d'estudis  amb  la  finalitat  d'organitzar  les  substitucions  amb  el
professorat de guàrdia.
 • Necessitat subjecta a permís de Direcció. Presentar en direcció la sol·licitud amb
un mínim de 48 hores d'antelació.

Si la causa és imprevista, es comunica telefònicament al centre.

En tots els casos:
 •  Deixar,  si  és  possible,  treballs,  materials  i  instruccions  per  als  professors de
guàrdia.
 • Quan el professorat s'hi incorpore, aquests treballs seran recollits i avaluats.

Justificació de les faltes d'assistència del professorat

Durant els tres dies següents a la incorporació al centre el professorat justificarà les
faltes mitjançant l'imprés oficial que es recollirà  a  Direcció d'estudis, a la sala de
professors o es descarregarà en la pàgina web i es presentarà juntament amb la
documentació pertinent.

Transcorreguts els tres dies, si no s'ha justificat la falta s'enviarà una notificació de
record amb 48 hores de termini per procedir a la justificació. Conclòs aquest termini
la falta és considerarà no justificada.

Els comunicats de baixa mèdica s'han de presentar al centre com a màxim el segon
dia de la malaltia. En reincorporar-s'hi, s'haurà de lliurar l'alta mèdica en l'Oficina.

SECRETARIA I GESTIÓ  ECONÒMICA

És necessari conscienciar-se de la necessitat de reduir la despesa en paper, no
solament per a benefici de les arques del centre, sinó també per contribuir a la cura
del mediambient. Progressivament s'intentarà promoure l'ús de documents digitals
en lloc d'impresos en paper.

Les  fotocòpies  que  realitza  el  professorat  per  a  exàmens,  exercicis,  etc.  estan
incloses  en  les  despeses  de  cada  departament.  Si  es  tracta  de  dossiers  o
quadernets per a l'alumnat,  el  professorat  responsable  el  portarà a la  copisteria
perquè  l'alumnat l'adquirisca previ pagament.

Aquest curs s'activarà, de nou, la fotocopiadora de l'alumnat que estarà situada a
l'entrada principal. L'alumnat podrà fer les còpies amb el carnet escolar. 

Qualsevol  tipus  de compra  o  servei  que supose  una  inversió  econòmica  per  al
centre, haurà de tindre la prèvia autorització de la secretària.

Tots  els  impresos  oficials  de l'institut  estaran  disponibles  en  la  pàgina  web del
centre.

Qualsevol incidència relacionada amb desperfectes, la neteja de les aules ordinàries
o  les instal·lacions del centre es comunicarà a la Secretària per correu electrònic a
03010429.secret@gva.es
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ACTIVITAT S  COMPLEMENTÀRIES

En  la  web  del  centre està  disponible  la  regulació  de  les  activitats  culturals
complementàries i extraescolars de l'IES LLOIXA, així com els impresos necessaris
per a la  sol·licitud i l'acreditació (models oficials).

És preceptiu que es comuniquen a  la  Vicedirecció perquè es puguen introduir en
Ítaca per tal que es publiquen amb suficient antelació (48-72h).

vicedireccion@ieslloixa.com

Hi han de constar les següents dades (tal com es recull en els documents que
apareixen en la web):

 • Lloc, data i horari de realització.
 • Professorat responsable
 • Alumnat participant

Aquelles activitats  no contemplades en la PGA hauran de ser  comunicades,
almenys, amb 15 dies d'antelació perquè el Consell Escolar les puga aprovar.

En cas contrari, no podran realitzar-se.

Durant el mes de maig no es realitzaran activitats extraescolars.

Seguint el costum establert en el centre de fixar un lema cultural per al curs, el del
2021-22 serà: “ Si jo em cuide, et cuide a tu ” que pot ser utilitzat quan es desitge
com a eix vertebrador de les activitats que s'hi dissenyen.

COORDINACIONS

Coordinador d'ESO i COVID: José Antonio Sáez Rodríguez
Coordinador de FCT: Josefina Rodríguez Butrón
Coordinadora del  Programa Anual de Formació: Irene Pérez Torregrosa
Coordinadora de Portfolio de les llengües: M.ª Dolores Peinado Ripoll
Coordinadora Lloixallibres: M. Carmen Llorca Sellés
Coordinadora d'Igualdad i Convivència: J. Petra Castellanos Gigante

TICS

Responsable de les TICS: Mª Dolores Valero Martínez

Responsables  de  manteniment  de   les  aules  informàtiques:  Adela  Chaves
Latorre, M.ª Dolores Valero Martínez, Virginia Checa Calpena.
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L'institut disposa de wifi.  A més, en el despatx de secretària es pot  sol·licitar  una
càmera de vídeo. El professorat en registrarà el préstec.

Per  a  comunicar incidències de les aules d'informàtica i per a realitzar qualsevol
consulta TIC (correu,  pàgina web,  publicació  de materials  digitals),  cal  enviar  un
correu a:

03010429tic  @  gva.es  

Per a publicar notícies en la web, enviar correu amb el text i les imatges a Conrad
Gallent:   gallent_con@gva.es

PRO  J  ECT  E  S OFICIALS DEL CENTR  E  

El  centre desenvolupa oficialment  els  projectes  següents.  El  professorat  que  ho
desitge pot incorpor-s'hi.  

-  Projecte Erasmus+: “Accentuous  l’inclusion  en  Développant  en  Europe
l’Entraide et le Solidarité”:  Conrad Gallent i Raquel Llopis.

- PIIES: “ L'ús dels espais i el disseny d'activitats en la millora continua d'una
organització educativa digitalment competent”: Beatriz Grau Barrera.

-Timbres musicals. Responsable: Regino Javier Pérez Pont.

-Projecte ”El País de los estudiantes” (periòdic i revista del centre). Responsable:
Concha Cela Aceña.

BIBLIOTECA

Romandrà oberta durant tots els patis. 

COMUNICACIONS OFICIALS

Totes les comunicacions i les convocatòries oficials es realizaran exclusivament a
través del  correu  electrònic  corporatiu.  La  pàgina  web de l'institut  serà  el  tauler
d'anuncis oficial. 

REUNIONS

Els claustres i altres reunions seran, prèvia convocatòria, els dimecres a les 17:00h.

mailto:gallent_con@gva.es
mailto:tic@ieslloixa.com
mailto:tic@ieslloixa.com
mailto:tic@ieslloixa.com
mailto:03010429@edu.gva.es


IES LLOIXA
Agda. Comtat de Fabraquer, 1

03550 - SANT JOAN
 96 5936550. Fax: 96 5936551

03010429@gva.es
https://portal.edu.gva.es/ieslloixa/

BANC DE LLIBRES

Per al bon funcionament del Banc de Llibres és necessària la col·laboració de la
comunitat docent.

Així, quan el professorat detecte l'ús incorrecte d'un llibre per part de l'alumnat del
Banc de Llibres ha d'indicar-ho a la coordinadora verbalment o a través del correu
bancodelibros@ieslloixa.com,  perquè  es  pose  en  contacte  amb la  família  i  en
resolga la incidència. 

Principalment, hem de tindre en compte que:

• Els llibres del Banc de Llibres són fàcilment detectables,  perquè porten una
etiqueta en la portada. A més, el llistat de l'alumnat del Banc de Llibres està
disponible al tauler de la sala de professors. 

• L'alumnat ha de protegir els llibres amb forros no adhesius. Es recomana a
les famílies l'ús de forros de la marca FORRO EXPRESS, perquè tenen un
reforç  i conservem millor els manuals. 

• L'alumnat ha de fer  un ús adequat  dels llibres,  no  els hi  ha d'escriure, ni
subratllar.  Els llibres subratllats,  encara que siga amb llapis,  es deterioren
quan s’esborren. En cas que el llibre no estiga en condicions en finalitzar el
curs, la família haurà de comprar-ne un  de  nou per entregar-lo al Banc de
Llibres, amb la conseqüent despesa que això suposa. 

• Hem  de  ser  persistents  i  recordar  l'alumnat  durant  tot  el  curs  aquestes
normes per al manteniment dels llibres. Les famílies en són coneixedores. De
fet,  signen un document a través del  qual  es comprometen a complir-les,
però sempre trobem qui les oblida o simplement, no s'hi preocupa.

Sant Joan d'Alacant, 7 de setembre de 2021
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