Nuestro método: Escuela inclusiva acoge a todos y todas y respeta la igualdad de oportunidades

EDITORIAL
“Cinquanta més…”
Els cinquanta que faltaven ja han arribat. Ja ens
hem incorporat tots i ha arrancat així el començament d’un nou curs. Però aquest no és un curs
qualsevol, és un curs que inicia una nova etapa en
l’escola, una nova època. El desdoblament ens dóna l’oportunitat de repensar l’escola per continuar
en la línia innovadora i creativa que ens caracteritza.
De moment ha arribat a Infantil, on treballarem amb
les edats barrejades i valorarem per anar poc a poc i
entre tots, consolidant el nou model de funcionament. A Primària i a Secundària encara ens queda
més perquè ens arribe, però pensant ja en canvis
que després facilitaran l’acolliment de la doble línia.

replantejaments. Amparo Hidalgo m’acompanyarà,
tanmateix, encara en molts moments i, de la seua
mà, aniré caminant cada vegada amb major seguretat. El despatx de la direcció es manté al mateix lloc
que estava abans i queda obert a tots i a totes per
qualsevol aportació, suggeriment, informació… Pels
que encara no em poseu cara, us invite a entrar i
presentar-vos, el meu nom és Ana.

Però també hi ha coses que no canvien, molt al nostre pesar, com la LOMCE que està arribant i implantant-se des de ja, algunes de les seues propostes.
Desdoblaments impensables en 4t d’ESO, tria del
futur acadèmic quan encara els alumnes no tenen
clar ni estan preparats per prendre una decisió així,
revàlida al final de les etapes… Qüestions en desacord amb la nostra manera de fer l’escola i per les
Entre tant fent pensament també de com serà l’es- que continuarem lluitant fins a aconseguir la seua
cola: On estaran ubicades les noves unitats? L’esco- abolició.
leta, la primària i la secundària mantindran els seus
espais? Canviarà el menjador d’ubicació? Incògnites Des de l’Observatori de la Convivència, des del
que encara estan per estudiar i que esperem també Consell Escolar, des de l’AMPA i des de qualsevol
de la vostra participació per construir entre tots i
aportació en la marxa del dia a dia en l’escola, espetotes.
rem la vostra participació i implicació.
Novetat ja clara i posada en marxa és també la meua, la de qui està escrivint aquestes línies, la de la
direcció de l’escola. Per mi també és una etapa nova que rep amb moltíssima il·lusió i ganes d’aprendre, de conèixer l’escola des d’un altre lloc al que
estava acostumada i de poder viure amb tots els
meus companys i tots vosaltres tots aquests nous

Nuestra escuela acoge a todos y todas,
desde una valoración positiva de cada
alumno, respetando el derecho de cada
uno de ellos a tener igualdad de oportunidades, independientemente de su
origen e historia particular.

Ens esperen reunions de classe, eixides i acampades, festes, festivals, contacontes en la biblioteca,
Assemblees Universals, cooperatives escolars… i tot
un fum d’activitats que ens faran gaudir d’una altre
nou curs escolar.

CALENDARI
ESCOLAR
El calendari respon a allò establert per
la Conselleria d’Educació per a la Comunitat Valenciana, a més dels dies
proposats pel Consell Escolar Municipal de Paterna (C.E.M.)
9 d’octubre: Dia Comunitat Valenciana
12 d’octubre: Festiu
31 d’octubre i 1 de novembre: Festius
6 de desembre: Festiu
8 de desembre: Festiu
23 de desembre al 8 de gener:
Vacances d’hivern
16,17, 18 i 19 de març: Falles
13 al 24 d’abril: Vacances de Primavera
1 de maig: Festiu
16 de juny: Últim dia de classe de
Secundària
20 de juny: Últim dia de classe d’Infantil i Primària

HORARI
Les classes comencen a les 9 del matí. Si necessites deixar al teu fill/a abans de les 9, l’escola
està oberta des de les 8. Els xiquets i xiquetes
poden estar en les seues classes o en el jardí
fins que arriben els seus profes. Per a infantil
existeix un servei de guarderia amb un monitor
(Rubén), que en octubre passarà a estar ubicada en la classe de Música.
A migdia les classes acaben:
Infantil, a les 12:30h.
Primària a les 13:00h.
Primer cicle de secundària:
Dilluns i Divendres a les 13:30,
Dimarts i dijous a les 13:50
Dimecres a les 14:30
Segon cicle de secundària :
Dilluns, dimecres, divendres a les 14:40
Dimarts i dijous a les 13:50
Les classes per la vesprada acaben per a tots a
les 16:30, excepte els divendres per a 3er i
4art ESO que no tenen classe per la vesprada.
Si el teu fill/a dina en casa i vols que torne a
l’escola abans de començar les classes de la
vesprada, i gaudir del temps de jardí i oci amb
els seus amics, existeix la possibilitat d’un rebut adaptat de mitja pensió.

REUNIONS DE CLASSE
ESCOLETA: Dijous 20/octubre

5é PRIMÀRIA: Dijous 29/setembre

MONSTRUOS: Dilluns 10/octubre

6é PRIMÀRIA: Dijous 22/setembre

DUENDES:

1r ESO: Dijous 6/octubre

Dilluns 10/octubre

3r PRIMÀRIA: Dimarts 27/setembre

2n ESO i 4t ESO: Dilluns 26/setembre

4t PRIMÀRIA: Dilluns 26/setembre

3r ESO: Dimecres 28/setembre

LES REUNIONS EN TOTES LES ETAPES SERAN A LES 17:30 h
SERVEI DE GUARDERIA: Infantil i 1r,2n de primària

MATERIAL DIDÁCTICO
El material didáctico que se utiliza en las aulas está compuesto por: biblioteca general y
biblioteca de aula, libros de texto, cuadernos de trabajo, juegos didácticos, recursos TIC,
materiales complementarios y material elaborado por el profesorado. En las reuniones de
clase se dará información específica de cada curso
Los libros de texto en el cole se utilizan como un elemento más dentro de nuestra diversidad de metodologías que conforman el proceso de enseñanza aprendizaje.
La incorporación de nuestro centro al sistema XARXA LLIBRES nos lleva a tener que diferenciar claramente, dentro del Material Didáctico, aquel que directamente se va a dedicar
a libros de texto o material curricular de elaboración propia, del que se va a usar como
material de trabajo cotidiano en el aula. Nuestras metodologías nos alejan bastante del
uso clásico del libro de texto y desde siempre trabajamos con material propio, sin embargo esta manera de trabajar no es fácil de encajar en el nuevo tratamiento propuesto por
la Conselleria. Nos encontramos actualmente en un momento de ajuste sobre este recibo
para que las familias puedan beneficiarse al máximo de este sistema
Toda esta variedad de recursos junto con el material escolar (fungible) configuran el recibo de material didáctico que se pasa en la primera quincena del mes de noviembre. Las
posibles ayudas que las familias puedan obtener por el sistema Xarxa Llibres se aplicarán
solamente sobre el apartado de material escolar de editorial o de elaboración propia de
este recibo.

ACAMPADES
ESCOLETA (VOLUNTÀRIA PER A 3 ANYS)
13 i 14 d’octubre
LLOC: (Riera d’Agres) AGRES
MONSTRUOS i DUENDES
5 al 7 d’octubre
LLOC COCENTAINA (Albergue Perú)
3 i 4 PRIMÀRIA
5 al 7 d’octubre
LLOC MOIXENT (Les Alcusses)

Recordeu que les despeses de les acampades es prorratejaran al llarg del curs.

5é PRIMÀRIA
5 al 7 d’octubre
LLOC ALBORACHE (Albergue juvenil Torre
d’Alborache)
1r i 2n SECUNDÀRIA
28 al 30 de setembre
Acampada de supervivencia
BOCAIRENT (Serra Mariola)

EXTRAESCOLARS / ESCOLA ESPORTIVA
Com tots els anys, a partir de les 16:30 l’escola ofereix activitats extraescolars i escola
esportiva. Aquesta setmana us ha arribat un correu amb l’oferta que és la següent:
Extraescolars: Ceràmica, multi art, dansa contemporània, juga amb el ritme, escacs,
patinatge i teatre.
Escola esportiva: Vòlei, mini vòlei, futbet i preesport.
Per més informació i matrícula cal dirigir-se a la secretaria de l’escola

ACTIVITATS DE MIGDIA
Al migdia hi ha activitats complementàries que s’oferten “gratuïtament" des de l’escola
i per distintes persones de la nostra comunitat escolar, amb els “Tallers al sol” i
“Animació Esportiva”.
COR a Primària el cor forma part de les hores de classe.
TALLER DE VÍDEO-JOCS - Divendres, pel 1r cicle de Secundària.
BIBLIOTECA – Tots els dies al migdia la biblioteca estarà oberta. Hi haurà una persona
responsable de dinamitzar-la.

ROBA PERDUDA

ALUMNAT EN PRÀCTIQUES

Al llarg del curs, els vostres fills/es es
desprenen de roba que no arriba a casa
i que costa de trobar. Si algú la troba, la
portarà al bagul de roba perduda que
està, quan entrem a l’escola per infantil,
darrere de la primera porta a l’esquerra.
Allí podreu revisar a veure si la trobeu.
Si la roba està marcada amb el nom
(principalment la dels més xicotets que
de vegades no reconeixen les seues
prendes), la tasca per recuperar-la es
simplifica.
Les cooperatives escolars de Secundària són les responsables de gestionar
aquest espai.

Mestres, Llicenciats/es, Educadors/es
socials, Educadors/es d’infantil, Educadors/es d’integració social, Psicòlegs,
etc…, com tots els anys, conviuran al
llarg del curs amb nosaltres per completar la seua formació realitzant les
seues pràctiques en centres educatius.
Per a l’escola és molt interessant ja
que ofereix una oportunitat d’aprenentatge a tots: xiquets, mestres i
aprenents de ... A més, suposa una
ajuda de gran valor en el treball del
dia a dia a l’aula.

SALUDOS DESDE EL AMPA
¡Hola

Famlias!
Desde el AMPA queremos daros la bienvenida a este nuevo curso escolar, ¡especialmente a
los recién llegados!, y convocaros a todos y a todas a la reunión que celebraremos el próximo jueves 22 a las 15 horas en la biblioteca del cole.
¡Gracias! AMPA E2

BIBLIOTECA
La biblioteca estarà en marxa de nou durant aquest curs i esperem que els nostres alumnes
gaudeixen d’ella quan més temps millor. No seria possible gestionar-la sense l’ajuda de pares, mares, avis… Recordeu que tenim llibres interessants per a totes les edats.
La biblioteca funciona totes les vesprades de 16:30 a 18:00 a través d’un grup de pares i mares voluntaris que se tornen per a donar aquest servei.
Els dilluns de vesprada, a les 16:45 hi ha contacontes per als més xicotets de l’escola. Necessitem contistes majors i xicotets; germans o amics; en grup o individual…, disposats a contar
-nos les seues històries.
Començarem el 17 de octubre a las 16:30. Qualsevol ajuda és ben rebuda en la biblioteca,
si estàs interessat/a parla amb Rafa (biblioteca) o amb Amparo H.

PER UN ENTORN MÉS SEGUR FES ÚS DE L’APARCAMENT
És molt important, ja sabeu, que feu ús de l’aparcament per no col·lapsar el carrer a l’entrada i l’eixida de l’escola. Per facilitar i fer una tasca de conscienciació al llarg de tot el curs,
els alumnes d’ESO, a través dels seues projecte emprenedors es responsabilitzen de la
campanya de l’aparcament,
Tots els divendres, (pel matí i per la vesprada), i en alguna que altra festa del cole, continuarem amb la campanya “Parking”. Necessitem de la vostra col·laboració per Intentar ajudar en l’organització del tràfic i orientar en l’aparcament, per tal de millorar la circulació
dels cotxes, situar-los de la millor manera possible i evitar, així, problemes a l’hora de l’eixida de l’autobús.

Començarem el divendres, 28 d’Octubre.

Portarem roba reflectant per evitar qualsevol confusió i que ens pugueu reconèixer fàcilment.
Esperem la vostra col·laboració i la vostra paciència per poder millorar en la nostra tasca.
¡Gràcies per la vostra col·laboració, ens vegem en l’aparcament!

