ARREPLEGADA DE L’ALUMNAT:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
GRATUITES Y VOLUNTÀRIES :
è Taller foment lector.
è Taller expressió artística.
è Talleres audiovisuals.
è Activitats esportives: futbol,
bàsquet i caiac.
è Biblioteca tutoritzada.

POSSIBILITATS AMB EL CANVI DE JORNADA
OPCIÓ 1: Arreplegar l’alumnat al finalitzar la
jornada lectiva del matí, a les 14:00 hores.

PROJECTE DE
MODIFICACIÓ DE LA
JORNADA ESCOLAR
CEIP MAESTRO SANCHIS ALMIÑANO

OPCIÓ 2: Arreplegar-los després del menjador
escolar, a les 15:30 hores.
OPCIÓ 3: Arreplegar-los després de les activitats
gratuïtes i voluntàries, a les 17:00 hores, com a
pel l’horari actual.

Els tallers seran gestionats
personal docent i seran realitzades per
personal qualificat i monitors de
l'Ajuntament de la localitat, baix la
supervisió d’un docent i un membre de
l’equip directiu que romandran al Centre
totes les vesprades.
Aquests tallers responen al model
educatiu del nostre projecte i estan
orientats a fomentar l’autoestima i
potenciar el desenvolupament integral
del nostre alumnat.

OPCIÓ 4: Arreplegar-los després de la jornada
escolar a les 14:00 hores i que tornen a les
activitats gratuïtes de 15:30 a 17:00 hores.
OPCIÓ 5: Arreplegar-los després de les activitats
extraescolars realitzades per l’AMPA a les 18:00
hores, com a l’horari actual.

AQUEST CANVI EN LA JORNADA
ESCOLAR...
...no suposa canvis d’horari per a
qui no els desitja.
...no afecta a les beques ni ajudes
del menjador.

Estimades famílies:
El Consell Escolar del Centre, a la
sessió celebrada el 19 de gener de 2017
ha aprovat sol·licitar a l’administració
educativa l'autorització per a adoptar un
pla específic d’organització de la jornada
escolar.
Aquest està disponible en el tauler
d’anuncis de l’edifici de Educació
Primària i a la web del col·legi. A més, a
totes les tutories es realitzaran reunions
informatives.

QUÈ ÉS LA JORNADA CONTÍNUA?

HA DE VOTAR TANT EL PARE
COM LA MARE O ELS TUTORS
DES DE 3 ANYS D’INFANTIL FINS
A 5é DE PRIMÀRIA.
Els pares i mares de l’alumnat
de 6è NO voten.
COMPROBEU EL CENS!

HORARIS DE LA JORNADA
CONTÍ NUA :

Implica una jornada escolar més racional i
flexible en funció al rendiment acadèmic de
l’alumnat, oferint diferents i variades
HORA
possibilitats per a conciliar la vida familiar de
tota la comunitat educativa.
7:0 0 a 9:00
Suposa continuar
garantint la qualitat
pedagògica, així com els serveis complementaris
QUAN, COM I ON ES VOTA ?
9:00 a 14:00
que ja existien al Centre: menjador, escola
El dia de la votació per a la consulta serà el
matinera, activitats complementàries, extraes- 4 d’abril en horari de 9:00 a 19:00 hores a la
14:00 a 15:30
colars de l'AMPA...
Biblioteca de l’edifici de Educació Primària.
(L' entrada serà pel pati del col·legi)

OBJECTIUS:
-Concentrar l’activitat acadèmica a l’horari de
major recepció per part de l’alumnat.
-Adaptar l’horari escolar als ritmes biològics de
l’alumnat reduint la fatiga i l'estrés.
-Flexibilitzar l’horari d’eixides de l’alumnat,
donant facilitat a les famílies per a conciliar la
vida familiar.
-Poder disposar de més temps per a que
l'alumnat puga realitzar altres activitats, si la
família així ho desitja.

ÉS MOMENT DE
DECIDIR!
VINE A VOTAR EL 4
D’ABRIL

ESCOLA M ATINERA
CLASSES LECTIVES
M ENJADOR ESCOLAR

15:30 a 17:00 ACTIVITATS VOLUNTÀ RIES I
GRATUÏTES

Pots votar de tres formes:
• A la taula electoral eixe mateix dia amb el
17:00 a 18:00
teu DNI, Passaport o carnet de conduir.
• Voto diferit: Del 29 de març al 3 d’abril per
correu certificat o en mà a la Direcció del Centre en
un sistema de doble sobre on es inclourà un sobre
de color marró, dins del qual només estarà el vot;
aquest sobre marró i tancat, s’inclourà en un altre de
color blanc més gran, que a més inclourà la
fotocòpia del NIF, NIE, passaport o carnet de
conduir. Una vegada tancat el sobre blanc es signarà
a la solapa i en la part davantera es posarà amb
lletra clara el nom de la persona que exerceix el seu
dret al vot.

ACTIVITAT

EXTRESCOLARS DE L’AM PA

L’alumnat que dina a casa podrà assistir a les
extraescolars gratuïtes de 15:30 a 17:00 hores.

REUNIONS
INFORMATIVES :

El dimecres 29 març: les classes de
valencià, a les 12:45 i a les 17:00 hores.
• El dijous 30 març: les classes de castellà,
a les 12:45 i a les 17:00 hores
• També pot entregar el vot a una altra
(Podeu arreplegar els sobres per al vot diferit)
persona major d’edat, amb el mateix sistema del
L’alumnat podrà romandre al centre baix la
doble sobre, amb una autorització escrita i signada i
amb la documentació compulsada.
supervisió d’un docent, mentre es celebra la
Al mateix centre es realitzaran les compulses. reunió.
•

