BUTLLETÍ D’INICI DE CURS
2020-2021
1. Dades del centre
Adreça: C/ Sant Pau, 4, 46002 – València
Telèfon: 961 20 59 45
Fax: 961 20 59 46
Correu electrònic: 46012872@gva.es
Web: https://portal.edu.gva.es/ieslluisvives/

2. Oferta educativa
Diürn


1r, 2n, 3r i 4t d’ESO PEV (programa d’ensenyament en valencià ) i
PIP (programa d’incorporació progressiva)
1ESO:
2ESO:
3ESO:
4ESO:

A,B,C,D,E,F.
A,B,C,D.
A,B,C,D.
A,B,C,D.




Un grup PMAR3: 3r ESOD.
Un grup PR4: 4t ESOD.



Batxillerats PEV (programa d’ensenyament en valencià) i
PIP (programa d’incorporació progressiva)
-

Batxillerat d’Humanitats: Via d’Humanitats i Via de Ciències Socials
(1BAHA, 1BAHC, 2BAHA, 2BAHC)

-

Batxillerat Científic (1BACB, 1BACD, 2BACB, 2BACD)

-

Batxillerat Artístic (1BAAP, 1BAAE, 2BAAP, 2BAAE)

Vespertí


Batxillerat Artístic: 1BAAF, 2BAAF
(pertany al torn ordinari però té el mateix horari que el batxillerat
nocturn. La puntuació obtinguda en la baremació del procés de
preinscripció determina la incorporació en el batxillerat d’horari diürn o el
vespertí)
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Nocturn


Batxillerats. PIP (programa d’incorporació progressiva)




Batxillerat d’Humanitats: Via d’Humanitats i Via de Ciències Socials
(1BAHH, 2BAHH)



Batxillerat Científic (1BACY, 2BACY))



Batxillerat Artístic (1BAAJ, 2BAAJ)

3. Horari del centre
El centre està obert de 7:55 a 14:45 i de 15:30 a 21:50 hores.
De 14:45 a 15:30 hores el centre romandrà tancat, excepte per a l’alumnat que
es queda a dinar a la cafeteria del centre. Hi ha servei de menjador a la
Cafeteria sense personal de guàrdia.
4. Horari d’atenció a les famílies
L’ horari d’atenció del professorat es podrà consultar a la pàgina web del Centre.
Aquest curs escolar la comunicació serà telemàtica i/o amb cita prèvia sol·licitada
telefonant al número 961205945 per a gestions presencials en secretaria.
5. Horari del Departament d’Orientació
Tots els matins de 9:00 a 14:00. Les vesprades, dilluns i dijous de 16:15 a 20:30
hores.

6. Horari d’atenció de Secretaria
Matins
Vesprades

9:00 a 13:30
Dilluns i dijous de 17:00 a 19:30

7. Dades de l’AMPA
Correu electrònic: contacta@ampaieslluisvives.org.
Reunions: Últim dimecres del mes de 19:00 a 20:00 hores. Quota anual: 30 €.

8. Beques i premis
 Beca del Ministeri d’ Educació i Formació Professional per els Batxillerats: Cf.
BOE 214: Resolució del 08/009/2020. El termini finalitza el 01/10/2021.
 Beca del Ministeri d’ Educació i Formació Professional per a alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu: Cf. BOE 192. Resolució del
23/07/2020. El termini finalitza el 30/09/2020.
 Beca de la Fundació Carmen Izquierdo Besante-Monzó (Fundació conjunta amb
la UV, la Facultat de Belles Arts i l’IES San Vicente Ferrer).
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 Beca de la Fundació Sant Pablo Na Monforta (Fundació conjunta amb la UV i
Arquebispat).
 Premi al Millor Expedient de BAT de l’Associació d’Antics Alumnes.
 Premi al Millor Esportista de l’Associació d’Antics Alumnes.
9. Festival d’intercanvi de llibres
A causa de la situació sanitària aquest curs escolar no es preveu realitzar
aquest festival.
10. Activitats extraescolars que poden realitzar-se
A causa de la situació sanitària aquest curs escolar no es preveu realitzar activitats
extraescolars
11. Avaluacions

ESO i
1r BATX.
2n BATX

ZERO

PRIMERA

SEGONA

TERCERA/FINAL

13, 14 i 15
d’octubre,
2020

1, 2 i 3 de
desembre,
2020

8, 9 i 10 de
març, 2021

8, 9 i 10
de juny,
2021

25 de
novembre,
2020

24 de febrer,
2021

17 de maig, 2021

NORMES DE CONVIVÈNCIA
Resum de les normes de convivència del RRI de l’Institut, segons la Llei de
Drets i Deures de l’ Alumnat del Decret 39/2008 del 4 d’abril de 2008. Són
normes bàsiques de convivència que tota persona hauria de complir i conéixer
però que, de tota manera, recordem ací.

EL NO COMPLIMENT D’EIXES NORMES, COMPORTARÀ LES
ACCIONS PERTINENTS.


Assistència a classe i puntualitat obligatòries. L’acumulació de retards
(3) es comptabilitzarà com una falta d’assistència i les faltes d’assistència
(5) com a falta greu.



És obligatòria la permanència al centre durant el període escolar. Si
un alumne menor d’edat tinguera aqueixa necessitat, haurà de ser recollit
per son pare, sa mare o el/la tutor/a.



S’ha de romandre dins de les aules durant el període de classes. En
cas d’absència d’un professor, un altre professor de guàrdia es farà càrrec
del grup i els alumnes seguiran les seues indicacions en tot moment.



L’alumnat no pot baixar a la cafeteria entre classe i classe durant el
període escolar.
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Un alumne expulsat, ha de tindre obligatòriament un comunicat
d’expulsió i presentar-se en Direcció d’Estudis a través del professor
de guàrdia.



No estan permesos els comportaments violents, crist, carreres,
espentes,... i es cuidarà especialment, l’entrada i eixida a l’Institut.



Ha de mantenir-se una actitud de respecte i diàleg amb qualsevol
membre de la Comunitat Escolar, acceptant les varietats de sexe, raça,
religió o ideologia en general. Les agressions verbals, físiques o
psicològiques seran greument penades.



Els danys, deterioraments o destrosses a les dependències del centre i
material de l’Institut han de cuidar-se en extrem. Qualsevol acció negativa
en aquest sentit, haurà de ser reparada immediatament per
l’alumne/a, assumint el cost econòmic que poguera existir. Així mateix, li
seria aplicada la sanció corresponent.



Ha de cuidar-se en extrem la neteja del centre sense embrutar les aules,
corredors, pati i tot tipus d’espais en general, i al final de la jornada
escolar, les aules quedaran netes, ordenades i amb les cadires sobre
les taules.



Prohibit fumar i, per descomptat, consumir qualsevol altra substància
estupefaent a qualsevol hora al recinte escolar.



Està prohibit l’ús dels telèfons mòbils i altres aparells electrònics qualsevol que siga l'ús- en tots els espais del centre durant la jornada
escolar.



Els jocs d’atzar, cartes, daus,... no estan permesos als centres educatius.



La participació en qualsevol activitat extraescolar, tant fora com dins
del centre, estarà condicionada pel bon o mal comportament de l’alumnat.

MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT FRONT
EL COVID-19
▪ OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETES EN TOTS ELS ESPAIS DEL
CENTRE.
▪ MANTINDRE DISTÀNCIA SOCIAL 1’5 METRES EN ELS ESPAIS
DEL CENTRE I AULES.
▪ AL PUJAR I BAIXAR ESCALES MANTINDRE TRÀNSIT ORDENAT
PER LA DRETA I DISTÀNCIA SOCIAL DE 4 ESGLAONS.
▪ ABANS D’ENTRAR AL CENTRE /AULES, POSAR-SE
EL GEL
HIDROALCOHÒLIC.
▪ PROFESSORAT I ALUMNAT NO PODRÀ COMPARTIR GUIX.
▪ L’ALUMNAT NO PODRÀ INTERCANVIAR EL SEU MATERIAL.
▪ AQUEST CURS SOLS HI HAURÀ TAQUILLES PER A L’ALUMNAT
DE 1rESO – PMAR – PR4.
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