Cinquanta més….
Som tots els que érem, o quasi, uns que van i altres que vénen, però el que és segur és que enguany
serem cinquanta més, cinquanta de tres anys que s’incorporen de nou a l’escola evidenciant que ja
està ací, que el desdoblament comença i durant els pròxims tretze anys anirem augmentant, curs
darrere curs, una classe més. El 8 de setembre coincidirem ací tots, Infantil, Primària i Secundària,
per començar el nou curs. Oportunitats per repensar l’escola, per mantenir allò que som i que
sempre ens ha caracteritzat i caminar junts cap a un altre lloc. Anades i tornades, canvis i altres que
no tant, ja que sembla que la LOMCE segueix endavant, pel pròxim curs algunes propostes que, en
la nostra línia intentarem veure com ajustem perquè el nostre projecte, allò en el que creiem,
també puga seguir endavant sense haver de renunciar a les nostres maneres, a les nostres creences.
Amb cinquanta alumnes i famílies noves en Infantil, algunes altres noves en altres cursos i tots els
que ja estàvem, afrontarem el nou curs amb les particularitats i els nous reptes que es presenten.
El nou edifici que inauguràrem en “la setmana de” passada ja estarà en ús, donant solució a
problemes d’espais anteriors. Duran el més d’agost creixerà al nostre jardí, on fins ara havia estat la
tauleta de ping pong, un nou espai per tal de complir amb la legalitat exigida des de la Conselleria
respecte al desdoblament i que ens vindrà molt bé en la línia de poder seguir gaudint de més espais.
Donarem continuïtat a les relacions amb altres escoles, de les que sempre aprenem i ens ajuda a
ressituar-nos en determinades coses. En aquesta línia naix un projecte d’intercanvi físic amb
Barcelona en el tercer cicle de Primària.
Després de la formació en torn a les arts en l’escola que tinguérem els docents durant el mes de
juliol, veurem la manera de refer, de reviure de manera distinta la nostra “setmana de”.
Aquest curs també ens trobarem amb canvi en la Direcció. Amparo, dedicada durant nou anys a
aquest càrrec en l’escola passarà a formar part de l’equip de Secundària, mentre que Ana
Montagud, professora de Secundària començarà una nova etapa en l’escola com a directora.
Amb tot açò i moltes coses més, us esperem.
• El dimarts 6 de setembre a las 17:00 hores, serà la primera reunió informativa per a les
famílies noves de 3 anys
• El dimarts 6 de setembre a les 18:15, hi haurà una reunió explicativa del projecte d’Infantil
per totes les famílies de l’etapa
• El dimecres 7 de setembre de 10:00 a 12:00. Acollida d’alumnes de 3 anys en companyia de
les seues famílies
• El dijous 8 de setembre. Inici curs Infantil, Primària i Secundària
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Para apuntar en la Agenda…

INFANTIL
EVA, RAQUEL, MIREIA I BERTA tutores d’Infantil
AMPARO S professora d´EE
GABRIELA professora de Música
RUBEN educador
ANA biblioteca
JOSE anglès
LIDIA educadora
CARLOS educador
PRIMÀRIA
Mª DOLORES tutora de Monstruos
SARA tutora de Duendes i professora de
Plàstica
PACA tutora de 3er
JAIME tutor de 4rt i professor d’E.F.

SECUNDÀRIA
ROSA: Tutora de 1er, professora de Mates de
1er i 2on i Filosofia de 4rt, Pedagogia terapèutica
en 1er cicle
MARIA SANTOS: Tutora de 2n (amb Toñi) i profe
de Plàstica
TOÑI: Tutora de 2n (amb Maria S), professora
d’Anglès i de Llatí de 4rt
CRISTINA : Tutora de 3er, professora de Biologia,
Física i química de 3er, Matemàtiques A de 4rt
ENRIC: Tutor de 4rt, professor de Geo-Hª
JOSE: Professor de Castellà i Valencià 1er cicle,
Biblioteca i Secretaria acadèmica
REGINA: Professora de Castellà i Valencià 2on
cicle

KUSUM tutora de 5é

EDA: Professora de Música en la seua vessant
d’expressió corporal i Francès

Mª ANGELES tutora de 6é

COLO: Professora d’Educació Especial

EDA professora de Teatre
SILVIA educadora

AMPARO H: Professora de Pedagogia terapèutica
en 2n cicle i Biblioteca

JOSE professor d’Anglès

MARIA MUÑOZ educadora

DEBORAH professora d´EE

PABLO: Professor d’Educació Física

GABRIELA professora de Música

HECTOR: Professor de Música

ENRIC professor d’Informàtica

ANA: Professora de Francès

AMPARO I JOSE biblioteca

JOAN: Cap d’estudis, professor de Matemàtiques
de 3er i 4rt, F i Q de 4rt i Tecnologia de 3er i 4rt

MIRIAM professora de Ioga i Anglès i Cap
d’estudis d’Infantil i Primària

FEDERICO I ADELA: Departament d’Orientació
ANA: Direcció d’Escola, biblioteca i professora de Secundària
Horari d’Infantil i Primària durant el mes
de setembre
De 9 a 14:30h si dines a l’escola i de 9 a 13h si te’n vas a casa a dinar (la porta per
als que dinen a casa estarà oberta de 13:00 a 13:15 h. Preguem puntualitat)
A partir del 8 de setembre hi ha menjador i bus (si no uses el menjador avisa en secretaria)
Servei de guarderia: de 8 a 9 h i de 15:00 a 16:30 h. Si vols usar el Servei de guarderia de
vesprada, posa’t en contacte amb secretaria.
L’horari de Secundària durant el mes
de setembre és:
De 9 a 14:30h si te’n vas a dinar a casa
De 9 a 15:00 si dines a l’escola

