NORMES D’OBLIGAT
COMPLIMENT I INFORMACIONS
VÀRIADES DEL CURS 2022-2023
PER A LES FAMÍLIES DEL
Benvolgudes famílies, us donem la benvinguda i vos informem de les qüestions bàsiques i d’obligat compliment per al present curs escolar.

MESURES BÀSIQUES PER A UN BON FUNCIONAMENT DEL CURS.
•

SOBRE L’HORARI I LES ENTRADES (I LES EIXIDES) AL CENTRE:
S’estableixen 3 possibles accessos diferenciats al centre:

Cada grup accedirà i eixirà del recinte escolar segons el següent horari i per les portes que s’indiquen,
havent en cadascuna d’elles una bústia per al menjador.

Hora entrada:
setembre i juny:

09:00

d’octubre a maig:

09:00
i

15:00

Grups:
3 i 4 anys.
1r i 2n de Primària
5é i 6é de Primària
5 anys
3r i 4t de Primària

Accés:

Hora d’eixida:
setembre i juny:

Porta A

12:45

C/ Bisbe Cervera

Porta B
Accés principal

Porta C
C/ Lanjarón

d’octubre a maig:

13:00

13:00 divendres
i

16:30
de dilluns a dijous

Les entrades sempre són per les mateixes portes d'accés al recinte escolar. Si algun alumne necessita
accedir al centre per qualsevol altra porta d’accés que no és la pròpia del seu grup, el podrà fer, però caldrà ferlo entre les 08:45 o les 14:45 hores, moment en que s’obriran les portes i les 08:55 o les 14:55 hores.
Les famílies que necessiten creuar de la porta A cap a la B o al contrari, el podran fer igualment respectant la franja horària entre les 08:45 o les 14:45 hores i les 08:55 o les 14:55 hores, per seguretat de l’alumnat
del primer cicle, el qual estarà en eixe moment fent les seues fileres.
El personal docent que a primera hora done classe a infantil i el primer cicle recollirà el seu alumnat a la
porta corresponent. L’alumnat del segon i del tercer cicle accediran per la seua porta i el docent corresponent hi
serà esperant-los a la seua filera.
LES FAMÍLIES NO ACCEDIRAN AL RECINTE ESCOLAR. Aquelles persones que necessiten accedir al centre
per qüestions administratives el faran a partir de les 09:05 hores.
A l’eixida de les classes l'alumnat serà arreplegat per la persona adulta encarregada de la seua custòdia
a la porta exterior del recinte escolar per on ha entrat, llevat que els seus familiars directes hagen autoritzat per
escrit que l’alumne es pot anar a soles a casa.
Si es produïren retards injustificats bé a l’entrada o l’eixida i aquesta situació es repetira amb certa assiduïtat, es donarà compte als Servicis Socials de l'Ajuntament d’Alaquàs.
•

COMUNICACIONS DE LES FAMÍLIES AMB EL CENTRE:
És molt recomanable comproves que pots accedir a l’aplicació ITACA FAMÍLIA sense cap dificultat, ja
que tant el Centre com les tutores o tutors es posaran en contacte amb les famílies per aquest mitjà. És molt
important disposar dels nombres de telèfon i dels correus electrònics dels familiars actualitzats.
L'hora de tutoria serà dilluns de 12:45 a 13:30 hores. (Al setembre i juny de 13:00 a 14:00 hores el mateix
dia). Es recomana posar-se en contacte amb la tutora o tutor de la teua filla o fill mitjançant l’aplicació ITACA
FAMÍLIA o l’agenda personal de cada alumne, en cas de no poder-lo fer personalment.
Si necessites parlar amb qualsevol persona de l’equip directiu podeu utilitzar igualment l’aplicació ITACA
FAMÍLIA, el correu electrònic del centre o cridant al telèfon del col·legi: 962 566 540 per demanar cita.
•

INFORMACIÓ SOBRE EL MENJADOR DEL CENTRE:
En cada porta d’accés al recinte escolar hi ha una bústia per dipositar el tiquet l’alumnat ocasional del
servei del menjador escolar.
Si qualsevol alumne usuari del servei necessita de dieta especial caldrà comunicar-lo al correu del menjador: menjadorsanchis@gmail.com, o deixant nota a la bústia del menjador.

Altres informacions importants d’interés:
L’alumnat que utilitza llibres de text del “Banc de Llibres” cal li pose les cantoneres i els folre, tal i com
figura a les normes aprovades. Una vegada finalitze cada trimestre tornareu els llibres a la classe.
Es recorda que l’alumnat NO PODRÀ dur telèfon mòbil ni altres aparells electrònics, tal i com són gravadores de veu o imatge, mp3... ni durà de casa balons o qualsevol altre material esportiu. Tampoc al temps
del menjador escolar.
BUTLLETINS INFORMATIUS A LES FAMÍLIES.
Els butlletins no es repartiran en paper i s’enviaran per ITACA FAMÍLIA tres vegades durant el curs, el
23 de desembre (1a avaluació); 01 d’abril (2a avaluació) i el 23 de juny (3a avaluació).
CALENDARI ESCOLAR.
Les classes s'imparteixen des del 12 de setembre de 2022 fins el 21 de juny de 2023 inclosos.
Són festius els dies 08 i 09 de setembre, 12 y 31 d’octubre i 01 de novembre; 05, 06 i 08 de desembre,
el 17 de març i l’01 de maig.
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2022 al 06 de gener de 2023, ambdós inclosos.
Les vacances de Pasqua seran del 06 al 17 d’abril de 2023, ambdós inclosos.
Si hi hagués qualsevol canvi o modificació es comunicarà mitjançant el web del Centre.
Esperem i agraïm la vostra col·laboració.
Alaquàs, a 12 de setembre de l'any 2022.
L’equip directiu de l’escola.

