CIRCULAR INICI DE CURS 2022
Benvolgudes famílies:
Amb aquesta primera circular ens complau donar-vos la benvinguda i fer-vos arribar algunes indicacions
i normes bàsiques per a un bon funcionament de l’escola.
El dijous dia 8 de setembre, abans de l’inici de curs tindran lloc les primeres reunions amb les famílies:
HORARI DE REUNIONS INICIALS DE GRUP, DIJOUS 8 DE SETEMBRE.
9 h.: 4rt (3anys), 5é (4 anys) i 6é d’E. Infantil (5 anys).
10h.: 3r i 4rt d’E. Primària.
11.30h.: 1r i 2n d’E. Primària.
12.30h.: 5é i 6è d’E. Primària.
És necessari que assistiu a aquesta reunió sense els vostres fills per a què siguin àgils i puguin
començar puntuals.

1.

NORMES A LES ENTRADES I SORTIDES
Entrada a les 8:30h. Sortida a les 13:30h (Els infants d’E.Infantil es recolliran des de les

13,20 h., per evitar aglomeracions i caldrà esperar al portal a que la mestra avisi els
infants un a un, per ordre). És molt important la puntualitat pel bon funcionament de les
●

●
●

classes.
Si hi ha un retard justificat, s’indicarà al tutor per escrit, al correu electrònic del mestre/a o a
l’agenda i l’alumne entrarà tot sol, llevat d'excepcions que així ho requereixin. Les interrupcions
reiterades provoquen una falta d'atenció i una pèrdua de temps que afecta a tots. Recordam que
les faltes reiterades de puntualitat i l’acumulació d’absències injustificades constitueixen una falta
que el tutor/a ha de posar en coneixement de la Conselleria.
Si els pares no poden recollir l’alumne/a es comunicarà al tutor/a la persona autoritzada, per
escrit.
Quan hi hagi retards en la recollida dels alumnes, més tard de les 13.35h, s’haurà de recollir els
alumnes pel portal de Robert Graves o a direcció.
CURS
ENTRADES I SORTIDES
Educació Infantil, 1r i 2n.: C./ Robert Graves 45
3r / 4t / 5è / 6è :
C./ George Bernanos

2. RELACIONS FAMÍLIA-ESCOLA
L'horari d'atenció a pares de tots els mestres és el dimarts de 13:30h a 14:30h. Procurau
concertar l'entrevista amb antelació per a evitar temps d'espera.
L’horari de secretaria és de 8.30h a 9.30h i podeu concertar una entrevista a direcció a través
del mail del centre: ceipelterreno@educaib.eu
Podeu revisar tota la informació actualitzada a la plana web del centre: ceipelterreno.com
Recordam la necessitat d'actualitzar dades personals (adreces i telèfons) a través del correu del
centre i del tutor/a. També és molt important que comuniqueu als tutors/es qualsevol incidència
relacionada amb la salut o canvis en la situació familiar dels infants.

3. SERVEIS QUE OFEREIX EL CENTRE
MENJADOR:

Horari: de 13:30 a 14'50h. La porta de recollida és per C./ George Bernanos.
PREU: 5,80€. La venda de tiquets es farà abonant l’import necessari, indicant el nombre de
tiquets que es vol comprar, el nom i curs de l’alumne/a, al compte bancari CaixaBank: ES81
2100 8122 8413 0041 7491. Un cop revisat el pagament, la direcció donarà els tiquets a l'infant
per a què la família els usi a conveniència. El dia que s’hagi de quedar a menjar s’introdueix el
tiquet a la bústia de l’entrada on posa “MENJADOR”, o es dóna al mestre/a del portal de
l’entrada, amb el nom de l’alumne/a escrit al tiquet, sempre abans de les 9h.

ACTIVTATS EXTRAESCOLARS
S’informarà una vegada es concretin les activitats extraescolars programades.

AMIPA
S’actualitzarà a la plana web l’horari d’atenció a les famílies per part de l’AMIPA i la seva
organització per al present curs. Us convidam a participar activament en l’Associació de Mares i
Pares, per tal de col.laborar i donar suport en la millora del centre.

4. QUOTES DE MATERIAL I FOTOCÒPIES ANUAL
Les famílies fan una aportació per a materials al següent número de compte: CaixaBank: ES81
2100 8122 8413 0041 7491 indicau el nom de l'infant i el curs que fa i conservau el rebut del
banc per possibles reclamacions.
Educació Infantil: 48€. També es permet fer 16 € / trimestre
Educació Primària: 36€. També es permet fer 12 €/ trimestre
També disposau del llistat de materials i llibres necessaris i agenda escolar per a cada curs,
així com del programa de reutilització de llibres de primària, a la plana web del centre.

5. CALENDARI ESCOLAR 2022 - 2023
El curs 2022 comença dia 12 de setembre de 2022 i finalitza dia 23 de juny de 2023, ambdós
inclosos.
VACANCES ESCOLARS:
Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023, ambdós inclosos.
Pasqua: del 6 d’abril al 14 d’abril de 2023.
DIES FESTIUS i no lectius:
12 d’octubre
1 de novembre
6 i 8 de desembre
6 de gener
1 de març
1 de maig



6. EQUIP DE MESTRES
3 anys
4 anys
5 anys

EDUCACIÓ INFANTIL
Marga Clar
Conchita Mas
Débora Monteserín

1r

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Victòria Díez

ESPECIALISTES
Música
Gabriel Ramis
Anglès
Lídia Barea
Psicomotricitat (EI) Rosa Marroig
Religió
Miquel Àngel Girón
EF
Gabriel Barceló
EQUIP DE SUPORT

2n
3r
4t
5è
6è

Gabriel Ramis
Maria Palacios
Maribel Seguí
Constança Fiol
Ma Antònia Alajarín

EQUIP DIRECTIU
Directora
LLuna Alacid
Cap d’Estudis Damià Celià
Secretaria
Rosa Marroig

PT
PT
PT
AL
ATE

Orientadora
PTSC

Neus Cañellas
Maria Antònia Barceló
Jessica Vicente
Maria José Martínez
(falta confirmació)
EQUIP D’ORIENTACIÓ
Cristina Soler
(falta confirmació)

Desitjam començar el nou curs escolar amb tota la il.lusió i ganes d’aprendre. Molt bon
curs 2022/23!!
L’equip de mestres

