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INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE EDUCATIU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES DEL CENTRE 

IES Sant Vicent Ferrer  

Parc Salvador Castell, 16. 

CP 46680 Algemesí  (València) 

Telèfon: 96 245 78 20 / Fax: 96 245 78 21 

Telèfon Orientació: 96 245 78 24 

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

46001199@edu.gva.es 

CIF: Q9655281E 

Horari: Dilluns a Divendres de 8:00 a 21:15  

 

AMPA 

http://ampasantvicentferrer.blogspot.com 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora: Mª José Viñoles Naval 

Vicedirector: Jose Chamorro Molina 

Secretari: Rafael D. Vendrell Ivars  

Cap d'Estudis ESO-Bat: Sílvia Gómez Soler 

Cap d'Estudis Cicles: Ferran Pelechano Garcia 

ATENCIÓ AL PÚBLIC DE SECRETARIA 

Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 

Dimecres de 16:00 a 18:30 

 
COORDINACIONS 

C. Secundaria: Carmen Candel Martínez 

C. Cicles Formatius: Enrique Iborra Sanjaime 

C. Formació Centre: Vicent Enric Lluch Tristante 

C. Xarxa Llibres: Vicent Girbés Roig 

C. Convivència/Igualtat: Michael Artiles Shannon 

C. Erasmus +: Michael Artiles Shannon 

C. TIC: Germà Tortajada Castell 

C. Aula Informàtica: Teresa Martínez Gimeno 

C. Manteniment CF (Informàtica): José Masip Alonso 

C. Manteniment CF (Turisme): Ana B. Herreros 

C. Manteniment CF (Dependència): Mónica Ruiz 

 

 

CONSELL ESCOLAR 

Presidenta: Mª José Viñoles Naval 

Secretari: Rafael D. Vendrell Ivars 

Cap d'Estudis ESO-Bat: Sílvia Gómez Soler 

Cap d'Estudis Cicles: Ferran Pelechano Garcia 

Representants del professorat: 

Guillermo Camps Hernandis 
Carolina Ferrís Ferrer 
Carmen Guitart David 
Ernest Lozano Torres 
Mar Simón Muñoz 
 

Representants de l’alumnat: 

Paola Peinado Romero 
Aitana Sanchis Machí 
Sofia Tamimi 
Camilo Giner Ferris 
 

Representat del PAS:  

Lluís Traver Valls 

Representants de mares i pares de l'alumnat: 

Daniel Armenteros Gutiérrez 
María José Giner 
Mª Creu Llopis Espinosa 

 

 

BIBLIOTECA 

Vicent Josep Girbés Roig 

 

https://portal.edu.gva.es/iessantvicent
mailto:46001199@centres.cult.gva.es
http://ampasantvicentferrer.blogspot.com/
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CAPS DE DEPARTAMENT 

Anglés: Maria del Mar Simon Muñoz 

Biologia i Geologia: Guillermo Camps Hernandis 

Dependència: Mónica Ruiz Pérez 

Economia: Maria Bononad Brines 

Educació Física: Ernest Lozano Torres 

Educació Plàstica i Visual: Vicent Esteve Martínez 

Filosofia: Agustín Pons Aliaga 

Física i Química: Emili Pérez Ferrer 

F. Orientació Laboral: Carol Ferrís Ferrer 

Francés: Mª Encarnació Signes Segrelles 

Geografia i Història: Vicent Lluch Tristante 

Informàtica (Departament): Lídia Albelda Méndez 

Informàtica (Fam.Professional): Marta Giménez Gómez 

Llatí i Grec: Gema Giner Pellicer 

Llengua i Literatura Castellana: Eva Goig Moreno 

Llengua i Literatura Valenciana: Vicent Girbés Roig 

Matemàtiques: Antonio Llobregat Mengual 

Música: Carmen Tasa Gómez 

Orientació: Beatriz Cleries Barberà 

Pràctiques: Joaquim Matalí Ortiz 

Religió: Carmina Guitart David 

Tecnologia: Salut AhuirFelici 

Turisme: Carmelo Morales Roig 

 

TUTORIES 

SECUNDÀRIA 

1r ESO A: Flor Ferrús Escrivà 

1r ESO B: Salut Ahuir Felici 

1r ESO C: Carmen Rodrigo  

2n ESO A: Mª Salud Roig Andrés 

2n ESO B: Paco Aragón Molla 

2n ESO PMAR: Carmen Candel Martínez 

2n ESO PAC:Verónica Muñoz Soriano 

3r ESO A: Enrique Cebolla Vives 

3r ESO B: Amparo Dasí Blay 

3r PDC: Patricia Ortells Navarro 

4t ESO A: Joan Esteve Delcamp 

4t ESO PR4: Vicent Girbés Roig 

CICLES FORMATIUS 

1r SMX A: Marc Salom Chico 

1r SMX B: Lidia Albelda Méndez 

2n SMX A: Juan Antonio Morant Vidal 

2n SMX B: Carlos Pedron Pardo 

1r ASIX: Vicent Gómez Gimeno 

2n ASIX: Josep Girbés Ribes 

1r ASIX (semipresencial): Luís Úbeda Padilla 

2n ASIX (semipresencial): Enrique Iborra Sanjaime 

1r DAM: Nelo Sanchez Gomis 

2n DAM: --- 

1r DAW: Carlos Gutiérrez Arenas 

2n DAW:XimoMatalí Ortiz 

1r DAW (semipresencial): JoseRamón Simó Martínez 

2n DAW(semipresencial):Marta Giménez Gómez 

1r GIAT:Maribel Alarcón Flix 

2n GIAT: Ana Belén Herreros Santos 

1r APSD: Rebeca Rostoll Barberà 

2n APSD: --- 

 

 

 

TUTORIES 

BATXILLERAT 

1r BAT A (H-S): Eva Goig Moreno 

1r BAT B (C):Paula Carmona Tejado 

2n BAT A (H-S): Teresa Ferragud Adam 

2n BAT B (C): Michael ArtilesShannon 

CURS D’ESPECIALITZACIÓ 

CE Ciberseguretat: Alicia Ferrando Tamarit 
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CALENDARI ESCOLAR 

L’activitat docent s’inicia el 12 de setembre de 2022 i finalitza el 21 de juny de 2023. 

Els períodes de vacances d’aquest curs escolar seran els següents:  

• Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2022al 6 de gener de 2023, ambdós inclosos.  
• Vacances de Pasqua: des del6 al 17 d’abril de 2023, ambdós inclosos. 

 

Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:  

• 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana  
• 12 d’Octubre, Festa Nacional d’Espanya  

• 1 de Novembre, Festa de Tots Sants 

• 6 de Desembre, Dia de la Constitució 
• 8 de Desembre, Dia de la Immaculada Concepció 

• 19 de Març, Sant Josep  

• 1 de Maig 
 

Els festius locals determinats pel Consell Municipal seran: 

• 31 d’octubre, 17 de març i 12 de juny 

CALENDARI D’AVALUACIONS 
 

Avaluació ESO  1r BAT 2n BAT 1r CF 2n CFGM 2n CFGS 

Zero 03/10/22 

04/10/22 

05/10/22 - - - - 

1a 29/11/22 

30/11/22 

28/11/22 28/11/22 30/11/22 30/11/22 30/11/22 

2a 07/03/23 

09/03/23 

06/03/23 06/03/23 08/03/23 08/03/23 

FINAL 

22/02/23 

FINAL 

Final 15/06/23 

19/06/23 

20/06/23 

15/06/23 22/05/23 19/06/23 19/06/23 
FCT 

1ra convocatòria 

15/05/23(FCT) 

22/05/23(PROJ) 

2na convocatòria 

21/06/23 (FCT) 

28/06/23 (PROJ) 

Pendents 03/05/23 - 03/05/23 - 19/06/23 14/06/23 

Extraordinària  29/06/23 19/06/23 28/06/23 28/06/23 14/06/23 (MÒDUL) 
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NORMES DE FUNCIONAMENT PER A L’ALUMNAT 

D’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament del centre (aprovades pel Consell Escolar, en juliol 

de 2022) l’alumnat ha de respectar les normes següents: 

• És necessari ser puntual, tant a l’eixida com a l’entrada de les classes. 

• A les instal·lacions del centre està prohibit fumar. 

• No es pot menjar ni beure a les classes. 

• Ningú podrà quedar-se a les aules ni als passadissos a l’hora de l’esplai. 

• Queda prohibit l’ús de reproductors i telèfons mòbils en el recinte de l’institut en horari  escolar. 

 

COMUNICACIÓ DE LES FALTES D’ASSISTÈNCIA 

Les faltes d’assistència es podran consultar a la pàgina web del centre en l’enllaç d’ÍTACA. Aquesta 

notificació inclourà totes les faltes (les ja justificades pels pares i aquelles de les quals no s’ha rebut 

justificació). En els casos de faltes d’assistència reiterades o selectives (a determinades hores o 

assignatures, faltes de tot un grup, etc.), el  tutor o la cap d’estudis comunicarà immediatament als pares 

l’absència del seu fill.  

Cas d’haver convocat una vaga, l’alumne/a que vulga fer-la haurà de portar la justificació dels seus pares 

perquè el tutor puga considerar la justificació de la falta d’assistència. 

Els recordem que l’assistència a classe és obligatòria també en el cas que un/a alumne/a no participe en 

una activitat extraescolar organitzada per al grup (eixides, excursions, viatges…).  

Durant l’horari escolar l’alumne té obligació d’estar al centre i no està permesa l’eixida. 

PERMISOS D’EIXIDA 

En cas de ser necessària l’eixida del centre, les normes que s’apliquen són les següents: 

• L’alumnat de 1r Cicle (1r, 2n i 3r d’ESO) només podrà eixir del centre acompanyat per un familiar 

que ho acredite i amb el vistiplau (signatura) d’algun membre de l’equip directiu, acompanyant el 

model de permís d’eixida que  pot arreplegar a Consergeria. 

• L’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà podran eixir de l’institut si 

presenten autorització de pares, mares, tutors o tutores legals. 

Els majors d’edat degudament acreditats podran eixir presentant el carnet de l’institut.  
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PLÀNOL DEL CENTRE EDUCATIU 
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ENSENYAMENTS IMPARTITS 

 

ESO 

• Ensenyament Secundari Obligatori 

Batxillerat 

• Modalitat de Ciències i Tecnologia 

• Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

• Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) 

• Atenció a persones en situació de dependència (APSD) 

Cicle Formatiu de Grau Superior 

• Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) [Presencial i Modalitat Semipresencial] 

• Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) [Presencial i Modalitat Semipresencial] 

• Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) 

• Guia, Informació i Assistències Turístiques (GIAT) 

Curs de Especialització 

• Ciberseguretat en entorns de les Tecnologies de la Informació 

 

ORGANITZACIÓ DE DESDOBLAMENTS, REFORÇOS I REPASSOS 

 

1r d’ESO: Codocència a l’aula (2 professors/es) en les assignatures de Valencià, Castellà, Matemàtiques, 

Biologia i Geografia i Història. 

Suports: En les àrees d’Anglés, Ciències Naturals, Física i Química i Tecnologia hi ha una hora setmanal, en 

la qual el grup d’alumnes és atés per dos professors/es, permetent així una atenció més personalitzada. 

El centre compta també amb els programes següents: 

• Programa d’Acompanyament Lingüístic amb professors natius. 

• Programa d’Aula Compartida: en 2n d’ESO. 

• Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR): en 2n d’ESO. 

• Programa de Diversificació Curricular (PDC): en 3r d’ESO. 

• Programa de Reforç (PR4): en 4t d’ESO. 
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• Programa d’Extensió Educativa (fora de l’horari lectiu): 

o Taller aprofundiment Olimpíades Matemàtiques. 

o Taller de reforç i acompanyament escolar d’àmbit lingüístic. 

o Taller de reforç i acompanyament escolar d’àmbit científic. 

• Programa Plurilingüe(Assignatures i Mòduls impartits en anglés): 

o Cicles Formatius - SMX Muntatge i Manteniment d’Equips + Aplicacions Web. 

o Cicles Formatius - ASIX Gestió de Base de Dades + Serveis de Xarxa i Internet. 

o Cicles Formatius - DAW Base de Dades + Desenvolupament Web en Entorn Servidor. 

ASSIGNATURES OPTATIVES 

Les assignatures optatives s’ofereixen en una mateixa franja d’horari i permeten l’elecció lliure dels 

alumnes independentment del grup al qual pertanyen. Les diferents optatives que es poden cursar aquest 

any són: 

• ESO 

o 1r ESO: Laboratori de Creació Audiovisual (EPV), Francés 2na Llengua, Club de Lectura i 

Taller de Relacions Digitals Responsables. 

o 2n ESO: Informàtica, Projecte Interdisciplinar i Francés 2n idioma. 

o 3r ESO: Intel·ligència Artificial, Robòtica i Programació , Francés 2na Llengua i Taller 

d’Economia. 

o 4t ESO:  

▪ Bloc Horari I: Projecte Interdisciplinari i Música. 

▪ Bloc Horari II: Tecnologia i Francés 2n Llengua. 

• Batxillerat 

o 1r Batxiller: Biologia Humana i Salut, Psicologia i Francés 2n Llengua. 

o 2n Batxillerat: Imatge i So i Religió. 

  



 

 

 
 

IES SANT VICENT FERRER 
46001199   

 
Parc Salvador Castell, 16   

46680-Algemesí    
Tel: 962457820  

email: 46001199@edu.gva.es 

 

 
 

  

 

11 

 

INFORMACIÓ SOBRE L’ASSEGURANÇA ESCOLAR 

L’alumnat de segon cicle de l’ESO i el que cursa ensenyaments postobligatoris, menors de 28 anys, paguen 

en matricular-se la quota de l’assegurança escolar i, per tant, tenen dret a rebre les corresponents 

prestacions, tant econòmiques com sanitàries.  

 

Si voleu més informació sobre aquestes prestacions, podeu demanar-la ala direcció o a la secretaria 

del’institut. El centre públic de referència en cas de necessitar assistència mèdica és el centre de Salut 

d’Algemesí.  

 

HORARI D’ATENCIÓ DEL PROFESSORAT ALS PARES I MARES 

De manera ordinària, l’atenció a les famílies es realitzarà preferentment per web família o per telèfon. 
Seria aconsellable concertar les visites amb antelació, bé per web família, telefonant al 962457820 o bé 
per mitjà de l’alumne, per tal de garantir que el professor o membre de la directiva amb qui es vol parlar 
puga organitzar-se i atendre’ls com cal. 
 
https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/curs-actual/horaris-datencio-a-pares/ 
 
 
 

PÀGINA WEB DEL CENTRE EDUCATIU 

En la pàgina web del centre https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/ es pot trobar informació general del 

centre, calendari escolar, avaluacions, tutories, atenció a pares i mares, activitats... Els pares, mares o 

tutors legals de l’alumnat tenen accés a informació personal del seu fill (notes, faltes escolars, 

assignatures, horari d’atenció...) a través d’aquesta pàgina fent clic en ÍTACA Web Família. Una vegada 

dins, cal posar el nom d’usuari i una contrasenya personal (les instruccions les podeu veure en un correu 

electrònic que us enviaran automàticament, prèvia autorització escrita i signada per vosaltres). 

ÍTACA us permet també fer un seguiment de tota la informació per mitjà dels telèfons mòbils. Des de la 

tutoria se us passarà informació en la reunió de principi de curs. 

La informació de la pàgina web s’anirà actualitzant al llarg del curs amb les fotografies de les diferents 

activitats que es realitzen al centre, les informacions de les eixides extraescolars dels alumnes, la 

informació dels diferents departaments, els apunts per als alumnes... 

 

 

https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/curs-actual/horaris-datencio-a-pares/
https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/
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AVALUACIÓ I PROMOCIÓEN ESO 

El Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum d’Educació 

Secundària Obligatòria, prescriu que: 

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria ha de ser contínua, 

formativa i integradora, i ha de tindre en compte les adequacions i personalitzacions realitzades amb 

l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i, en cas que en tinga, en el Pla d’actuació 

personalitzat. 

En l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat han de considerar-se com a referents últims, des de 

totes i cadascuna de les matèries o àmbits, la consecució dels objectius establits per a l’etapa i el 

desenvolupament de les competències clau previstes en el perfil d’eixida. 

El caràcter integrador de l’avaluació no ha d’impedir que el professorat realitze de manera diferenciada 

l’avaluació de cada matèria o àmbit d’acord amb els seus criteris d’avaluació. 

Els resultats de l’avaluació s’han d’expressar en els termes «insuficient (IN)», per a les qualificacions 

negatives; «suficient (SU)», «bé (BE)», «notable (NT)» o «excel·lent (EX)», per a les qualificacions positives. 

Promoció: L’alumne o l’alumna ha de promocionar de curs quan l’equip educatiu considere que la 

naturalesa de les matèries no superades li permet seguir amb èxit el curs següent i s’estime que té 

expectatives favorables de recuperació i que esta promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica. En tot 

cas, promocionarà qui haja superat les matèries cursades o tinga avaluació negativa en una o dues 

matèries. 

Obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria: Obtindrà el títol de graduat o 

graduada en educació secundària obligatòria l’alumne o l’alumna que, en acabar l’educació secundària 

obligatòria, segons el parer de l’equip educatiu, haja assolit les competències clau establides en el perfil 

d’eixida, sense perjudici del que s’estableix en l’article 29.3 del decret esmentat sobre els referents de 

l’avaluació en el cas de l’alumnat amb necessitats educatives especials.  

Les decisions sobre l’obtenció del títol han de ser adoptades de manera col·legiada per l’equip educatiu de 

l’alumne o l’alumna. Estes decisions s’han d’adoptar per majoria simple i en cas d’empat cal considerar el 

vot de qualitat del tutor o tutora del curs.  

El títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria és únic i s’ha d’expedir sense 

qualificació. 
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AVALUACIÓ I PROMOCIÓ EN BATXILLERAT 

El Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de 

Batxillerat prescriu que: 

Avaluació: En l’avaluació final de curs, el professorat de cada matèria valora si l’alumne o alumna ha 

aconseguit els objectius i el grau adequat d’adquisició de les competències específiques corresponents, 

prenent com a referent fonamental els criteris d’avaluació.  

Els resultats d’avaluació s’han d’expressar amb qualificacions numèriques del 0 al 10, sense decimals. Es 

consideren negatives les qualificacions inferiors a 5. Aquests resultats fan referència al procés 

d’assoliment de les competències específiques de les matèries, i s’han de consignar en l’informe 

d’avaluació  

En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, indicades en l’annex VI, l’alumnat que tinga 

cursada i no superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs. Aquesta 

circumstància s’ha de consignar en les actes finals com a «incompatible» (IC).  

A fi de facilitar a l’alumnat la recuperació de les matèries amb avaluació negativa, els centres educatius 

han d’organitzar en cada curs escolar les oportunes proves extraordinàries d’avaluació. La conselleria 

competent en matèria d’educació, mitjançant una resolució de l’òrgan competent, ha d’establir les dates 

en què hauran de tindre lloc les esmentades proves extraordinàries.  Quan l’alumnat no es presente a les 

proves extraordinàries s’ha de consignar com a «no presentat» (NP).  

Promoció: Els i les alumnes promocionaran de primer a segon de batxillerat quan hagen superat les 

matèries cursades o tinguen avaluació negativa en dues matèries com a màxim. En tot cas, hauran de 

matricular-se en segon curs de les matèries no superades de primer, que tindran la consideració de 

matèries pendents, sense perjudici del que estableix l’article 45 d’aquest decret.  

L’alumnat que al final del segon curs tinga avaluació negativa en algunes matèries, podrà matricular-se 

d’aquestes sense necessitat de cursar de nou les matèries superades, o podrà optar, així mateix, per 

repetir el curs complet. 

Titolació: Per a obtindre el títol de batxiller serà necessària l’avaluació positiva de totes les matèries dels 

dos cursos de batxillerat.  Excepcionalment, l’equip educatiu podrà decidir, en l’avaluació extraordinària, 

l’obtenció del títol de batxiller per a un alumne o alumna que haja superat totes les matèries excepte una, 

sempre que es complisquen, a més, totes les condicions següents:  
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a) que l’equip educatiu considere que l’alumne o alumna ha assolit els objectius i competències 

vinculats a aquest títol. Aquesta decisió s’ha d’adoptar per majoria simple i, en cas d’empat, cal considerar 

el vot de qualitat del tutor o tutora del grup;  

b) que no s’haja produït una inassistència continuada i no justificada per part de l’alumne o 

alumna a la matèria;  

c) que l’alumne o alumna s’haja presentat a les proves i haja realitzat les activitats necessàries per 

a la seua avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària;  

d) que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l’etapa siga 

igual o superior a cinc. En aquest cas, a l’efecte del càlcul de la qualificació final de l’etapa, es considerarà 

la nota numèrica obtinguda en la matèria no superada. 

El títol de batxiller serà únic i s’expedirà amb expressió de la modalitat cursada i de la nota mitjana 

obtinguda 

 

CRITERIS DE PROMOCIÓ EN CICLES 

L’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleriad’Educació, per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat 

dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat 

Valenciana estableix en l’article 20 que en les ensenyances de Formació Professional que s’impartisquen 

en règim presencial, per a matricular-se i cursar elsmòdulsprofessionals que s’imparteixen en el 

segoncurs, l’alumnathaurà de superar totselsmòduls de primer curs. No obstantaixò, si 

l’equipdocentaixíhoaconsella, podrà matricular-se i cursar elsmòdulsprofessionals que s’imparteixen en el 

segoncurs, l’alumnatambmòdulsprofessionals del primer curspendents de superació la 

càrregahoràriadelsquals en el seuconjunt no supere les 240 hores. 

 

RECLAMACIÓ DE NOTES 

De conformitat amb l’article 16 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, l’alumnat té dret que la seua 

dedicació, esforç i rendiment escolars siguen valorats i reconeguts amb objectivitat. Així mateix, tindran 

dret a ser informats, a l’inici de cada curs, dels criteris d’avaluació, de qualificació i de les proves a què 

seran sotmesos, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyança en cada curs o període 

d’avaluació. 

Pel que fa a la reclamació sobre qualificacions, s’estarà al que estableix l’Ordre 32/2011 de 20 de 

desembre de 2011, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a 
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l’objectivitat en l’avaluació, i s’estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les 

decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga.  

En cas de reclamar les notes d’exàmens parcials o avaluacions, el procediment a seguir és el següent: 

• Primer caldrà demanar aclariments al professorat implicat en la nota. Si es manté la reclamació, es 

presentarà un escrit adreçat ala directora del centre dins dels tres dies hàbils següents al dia que la 

qualificació va ser notificada públicament. 

• La cap d’estudis, en el termini màxim dels tres dies següents a la recepció de la reclamació escrita, 

sotmetrà a revisió les proves, els exercicis i els altres elements que van motivar la qualificació, 

constituint una comissió integrada per ella mateix, el tutor, el professor responsable de la 

qualificació i dos professors del centre de I’àrea o assignatura objecte de la reclamació. La cap 

d’estudis elaborarà un dictamen que serà signat per tots els membres de la comissió, que serà 

lliurat ala directora perquè confirme o rectifique la qualificació reclamada. 

• La directora notificarà per escrit a I’interessat el resultat de la revisió en el termini màxim dels dos 

dies hàbils següents. 

En cas de reclamar les qualificacions finals, tant en la convocatòria ordinària com en la convocatòria 

extraordinària, el procediment a seguir és el següent: 

• Primerament es faran els tres passos anteriors i, si es manté la reclamació de la qualificació, caldrà 

fer el següent: 

• Presentar ala directora del centre una nova reclamació en el termini dels tres dies següents a la 

recepció de la notificació denegatòria. 

• L’endemà de la recepció, la directora del centre trametrà al Director Territorial de Cultura i 

Educació la nova reclamació, juntament amb I’expedient que s’havia generat anteriorment. 

• EI Director Territorial de Cultura i Educació emetrà una resolució en el termini màxim de quinze 

dies. 

• Contra la resolució del Director Territorial de Cultura i Educació es podrà interposar recurs 

d’alçada davant la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, en el termini de quinze dies 

hàbils comptadors des de I’endemà de la recepció de la resolució denegatòria. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars complementen la formació dels alumnes i contribueixen al seu 

desenvolupament integral com ho fan les activitats purament acadèmiques. El nostre centre té prevista la 

realització d’una sèrie d’activitats, com poden ser: 

• Activitats esportives. 

• Viatges i excursions. 

• Visites culturals i educatives. 

• Xarrades-col·loqui. 

• Concerts i activitats musicals. 

• Exposició de projectes. 

A mesura que les activitats vagen organitzant-se anirem informant i concretarem el lloc, el moment i les 

condicions de realització. 

L’AMPA també organitza diferents activitats extraescolars que concreten cada curs a la seua pàgina web: 

http://ampasantvicentferrer.blogspot.com.  

BIBLIOTECA 

Al centre disposem d’una biblioteca escolar, dotada de llibres de lectura, obres de consulta, alguns CDs i 

cintes de vídeo. El professor encarregat de la gestió de la biblioteca és Vicent J.Girbés Roig. 

Horari de préstecs: tots els dies a l’hora de l’esplai (10:45-11:15) 

La biblioteca és un espai de treball, estudi i lectura, així com de préstec de llibres. Les normes que regiran 

l’ús de la biblioteca estan al RRI, i exposades al públic en els llocs oportuns. Aquest curs s’ha habilitat la 

biblioteca com a aula per atendre la necessitat extraordinària d’espais provocada per la COVID-19. 

 

NORMES PER AL PRÉSTEC DE LLIBRES 

• Per a traure un llibre en préstec cal deixar al responsable de la biblioteca el carnet d’estudiant. 

• La durada del préstec és de set dies, renovable si no ha estat reservat per cap altra persona. 

• Només es podran prestar dos exemplarsen cada préstec. 

• Els diccionaris, les enciclopèdies i les revistes estan excloses de préstec. Només són per a lectura o 

consulta a la mateixa biblioteca. 

• Els llibres que es troben als departaments didàctics s’han de demanar al cap de departament 

corresponent.  

http://ampasantvicentferrer.blogspot.com/
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Qualsevol qüestió que no aparega recollida en aquest butlletí i que consideren d’interés, poden consultar-la amb els 

membres de l’equip directiu, amb el professorat o amb el personal d’administració i serveis del centre. 
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