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Estem acabant novembre a l’escola. El curs continua com en altres ocasions amb gojos i algunes dificultats. Són temps decisius en la vida dels nostres alumnes, els seus fills. Anem rebent noticies de fracàs
escolar. Als pares i als mestres ens preocupen aquestes notícies i ens afecten. Estem a la cua dels països
europeus. Segons l’informe de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE),
en el batxillerat Espanya (amb un 33 per cent), ocupa el quart lloc en aquest trist ranking, només superat per
Eslovàquia, Turquia i Mèxic. A l’altre extrem de la classificació apareixen Alemanya (amb el 3 por cent d’alumnes que no superen la secundaria superior), Grècia (4 por cent), Noruega (8) i Japó (9). El temps d’estudi
dels nostres fills és necessari per obrir-se camí a la vida.
Aprofitant la festa de Sant Calassanç i amb el lema d’enguany “Obrint camins”, volem ajudar-los a
millorar - a l’àmbit familiar - l’actitud dels nostres xiquets i adolescents per no deixar-se endur pel fracàs escolar.
S’ha fet evident un canvi en l’educació: de l’autoritarisme i la rigidesa, s’ha passat a l’absència de límits, a la comoditat i al “deixar fer”. És fa palès, per tant, que convé buscar un terme mig: viure els horaris per
l’estudi i pares i educadors, units en aquest repte, establir unes pautes que s’han de fer complir, amb la suficient ascendència, conseqüència del prestigi i del testimoni personal dels que tenim el repte d’educar; és tracta, com sempre de fer un esforç.
Els nostres alumnes, els seus fills i filles han d’estudiar amb ganes i sense ganes de fer-ho, sense excuses, amb constància i amb renúncies voluntàries tan senzilles com estar asseguts correctament a la cadira;
no menjar mentre s’estudia o no deixar a mitges els deures de l’escola.
En un món competitiu on es valora l’eficàcia i els resultats, els pares tenen el risc de fer el mateix amb
les qualificacions dels xiquets. Si els xiquets o xiquetes tenen gran facilitat per aprendre podríem caure en el
defecte de que - en rebre molts elogis- es tornaren uns ganduls, en canvi d’altres havent-se esforçat més podrien no tindre bones notes i quedar desmotivats en no rebre cap lloança. L’actitud òptima seria la d’observar
les possibilitats de cadascú per saber quins poden ser els seus resultats i sempre hem de valorar el que facen de bo.
Dos senzills suggeriments pràctics per millorar l’estudi dels seus fills i filles:
1. Fer agradable l’estudi
Fer agradable l’estudi és enfocar-ho de manera que els agrade estudiar. Mai podem fer comentaris
negatius com ara: “tens masses deures” o bé “mira ton pare i ta mare com treballem, estem ben cansats..!” Al
revés procurar que les criatures i joves tinguen curiositat intel·lectual, que comenten els llibres de lectura, els
treballs de l’escola, busquen temes per Internet, que es fixen amb el que veuen quan fan excursions, que ens
expliquen el que veuen a les pel·lícules, etc. Han de rebre una instrucció o
uns coneixements, no per saber-ho tot com una enciclopèdia, sinó per adquirir una cultura pròpia de la persona que pensa, reflexiona, assimila i es prepara per fer camí per la vida.
2. Espai d’estudi adient
Procurar un espai a casa, adient per l’estudi dels seus fills i filles. Sempre el mateix. Sense músiques, sense sorolls, amb bona il·luminació. Alhora
com que cada fill és diferent, hem de conèixer el que es concentra més
temps i més de pressa, o el que necessita descansar de l’estudi més sovint, i
tornar a començar. Hem d’ajudar a que controlen la imaginació, no els podem
interrompre a cada moment per no dispersar-los. Si que els hem de donar
suport com per exemple, preguntar-los el que han fet dels deures escolars
quan hagen finalitzat el seu temps d’estudi; d’aquesta forma podem saber si
han après a resumir i sintetitzar i si han reflexionat sobre el que han estudiat.
De vegades no poden per l’horari de treball estar a prop del fill o filla en el seu temps d’estudi però si que poden interessar-se pel que han fet, en arribar a casa.
És tasca de pares i mestres la d’animar-los a la perseverança, procurant-los mitjans per ser responsables i tindre un bon rendiment escolar per no caure en el fracàs escolar.
Ja veuen quina manera més bonica i pràctica de portar avant l’herència que vam rebre del nostre fundador. Calassanç novament “obrint camins”

ESTIU 2010. NOUS BANYS PRIMÀRIA – PATI
COBERT – NOVA SECRETARIA

Con la colaboración de gran parte de las familias de
nuestro centro con el danotivo Ayuda a la Educación,
durante este verano de 2010 se han podido realizar
diversas obras de mejora.
NUEVOS BAÑOS DE PRIMARIA à los
antiguos baños, que estaban desde la
construcción del pabellón de Primaria,
se han eliminado y se han realizado
unos nuevos a la entrada por la calle
Sant Francesc de Borja..
ELIMINACIÓN
DE
BARRERES
ARQUITECTÓNICAS à una vez ya
instalado el ascensor, preparados los
espacios para disponer un Aula de Integración, baños
adaptados para minusválidos, solo faltaba habilitar un
acceso a la calle. Este acceso ha sido la rampa situada
a la entrada por la calle Sant Francesc de Borja..
PATIO CUBIERTO DE PRIMARIA à en el espacio de los
antiguos baños que se han derruido, se ha habilitado un
espacio que está cubierto por un techo que permitirá
utilizarlo cuando llueva. Además, se utilizará como patio
de juegos de los alumnos del 1r Ciclo de Primaria para
estar más controlados y separados de los mayores.
INSTALACIÓN DE DOS PIZARES DIGITALES à una en
Primaria y otra en Secundaria.
ADECUACIÓN BAÑOS SECUNDARIA à a pesar de ser
una obra reciente, se han instalado puertas de madera
con aperturas superior e inferior para tener una mayor
ventilación y controlar si hay alguien dentro. Además,
se ha eliminado el muro que impedía ver si había
alguien dentro de los baños desde cualquier punto del
patio.
NUEVA SECRETARIA à la Secretaria se ha ubicado en la
entrada principal, con el fin de facilitar el acceso a las
familias y separar la gestión académica de la gestión
económica.
SALA DE VIDEOCONFERENCIAS à en los
antiguos del Departamento de Educación se
ha instalado una sala de Videoconferencias
para poder tener reuniones con los otros
colegios de la Provincia de las Escuelas Pías
de Valencia y evitar desplazaminetos.
Todas estas obras son posibles gracias a su
gran colaboración y, por ello, el Colegio se
lo agradece públicamente.
Ya hay nuevos proyectos y reformas que con su ayuda
podrán realizarse. Estos son:
Nueva Aula de Informática en los espacios recuerados al
lado de la Secretaria.
Espacios del pabellón
de Primaria con una fuerte
remodelación: biblioteca, sala de profesores, sala del
video, aula de estudio del comedor.
Nueva Sala de Conferencias en los espacios de la planta
baja.

Amb la col·laboració de gran part de les famílies del
nostre centre amb el donatiu Ajuda a l’Educació,
durant aquest estiu de 2010 han pogut realitzar
diverses obres de millora.
NOUS BANYS DE PRIMÀRIA à els
antics banys, que estaven des de la
construcció del pavelló de Primària,
s’han eliminat i s’han realitzat uns nous a
l’entrada pel carrer Sant Francesc de
Borja.
ELIMINACIÓ
DE
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES à una vegada ja
instal·lat l’ascensor, preparats els espais per a
disposar d’un Aula d’Integració, banys adaptats per a
minusvàlids, sols faltava habilitar un accés al carrer.
Aquest accés ha estat la rampa situada a l’entrada
pel carrer Sant Francesc de Borja.
PATI COBERT DE PRIMÀRIA à en l’espai dels antics
banys que s’han enderrocat, s’ha habilitat un espai
que està cobert per un sostre que possibilitarà
utilitzar-lo quan ploga. A més a més, s’utilitzarà com
a pati de jocs dels xiquets del 1r Cicle de Primària a fi
d’estar més controlats i separats dels majors.
INSTAL·LACIÓ DE DUES PISSARES DIGITALS à
una en Primària i altra en Secundària.
ADEQÜACIÓ BANYS SECUNDÀRIA à malgrat ser un
obra recent, s’han instal·lat portes de fusta amb
obertures superior i inferior per tal de tenir una major
ventilació i controlar si hi ha algú dins. A més a més,
s’ha eliminat el mur que impedia vore si hi havia algú
dins dels banys des de qualsevol punt del pati.
NOVA SECRETARIA à la Secretaria s’ha ubicat a
l’entrada principal, a fi de facilitar l’accés a les
famílies i separar la gestió acadèmica de la gestió
econòmica.
SALA DE VIDEOCONFERÈNCIES à als
antics despatxos del Departament
d’Educació s’ha instal·lat una sala de
Videoconferències per tal de poder tenir
reunions amb els altres col·legis de la
Província de l’Escola Pia de València i
evitar desplaçaments.
Totes aquestes obres són possibles
gràcies a la seua gran col·laboració i, per això, el
Col·legi els ho agraeix públicament.
Ja hi ha nous projectes i reformes que amb la seua
ajuda podran realitzar-se. Aquests són:
Nova Aula d’Informàtica als espais recuperats al costat
de la Secretaria.
Espais del pavelló de Primària amb una forta
remodelació: biblioteca, sala de professors, sala del
vídeo, aula d’estudi del menjador.
Nova Sala de Conferències al espais de la planta
baixa.
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VERANO 2010. NUEVOS BAÑOS PRIMARIA—PATIO
CUBIERTO—NUEVA SECRETARÍA

EL ESTILO CALASANCIO DE NUESTRO SERVICIO EDUCATIVO
PACO MOLINA, ASISTENTE DE MINISTERIO
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En el último encuentro de equipos directivos de este curso, presentamos el documento provincial
“El estilo calasancio de nuestro servicio educativo”. En realidad no se trata de ningún
documento nuevo, más bien es una ―separata‖ del apartado tercero del Proyecto Educativo Integral
de la Provincia. Hemos suprimido la parte de los indicadores y hemos quitado las notas de
referencia, pretendiendo mayor claridad en la redacción.
Evidentemente, en los últimos años la elaboración de nuestros documentos de referencia mira al
uso y a la difusión de los mismos, dentro de la comunidad educativa colegial.
Este documento del estilo es un complemento del Carácter Propio vigente y está pensado para: los
docentes (los actuales y, en especial, los de nueva incorporación), los padres y madres que por
primera vez escolarizan a su hijo o hija en alguno de nuestros
colegios, los alumnos que tenemos escolarizados y que según su
capacidad podemos ayudarles a tomar conciencia del colegio en el
que están, los alumnos y alumnas de prácticas que pasan por
nuestros colegios,…
La palabra estilo admite diferentes significados, nosotros la
entendemos y utilizamos como el modo y la forma de comportamiento
que configuran el carácter propio que las Escuelas Pías de Valencia
imprimen a sus obras, es decir, las características que especifican la
manera de ser y de hacer de los colegios escolapios.
Podemos hablar de ―estilo escolapio o calasancio‖ que nos distingue y
define en la práctica educativa de nuestros colegios. Este estilo nace
con Calasanz y con su Carisma, el cual caracteriza el desarrollo de
nuestro ministerio y de nuestra misión. Este estilo calasancio
responde a las características peculiares de la pedagogía calasancia,
y de los elementos que contempla cabe destacar algunos: el clima
escolar, las intenciones educativas, los principios metodológicos y la identidad y formación de los
educadores.
Como peculiar y concreto de nuestro estilo calasancio hemos de enumerar las siguientes
características:
a) La cercanía, aceptación y respeto hacia las personas, desde el diálogo y la sinceridad;
b) La disponibilidad para acompañar a los alumnos en su evolución, crecimiento y maduración;
c) La cordialidad, confianza y sencillez en el trato;
d) La educación preventiva;
e) La coeducación;
f) La apertura a la participación de alumnos y familias en la vida de los colegios.
Esta referencia al estilo calasancio de nuestros colegios, nos marca a todos los Colegios el
desarrollo y el compromiso de nuestras escuelas con la sociedad.
Creemos que los procesos educativos bien estructurados desde el estilo calasancio, actuar en
equipo y generar confianza mutua en nuestras obras, nos pueden hacer mejores ya que cuando
―trabajamos juntos en proyectos que nos sirven para salir de la rutina, las diferencias entre los
individuos o los conflictos, suelen disminuir y a veces, desaparecen del todo‖ [J. Delors]
La educación integral que proponemos en nuestro Carácter Propio es un proceso que dura toda la
vida. Uno de los objetivos de nuestro Proyecto Educativo es dejar en nuestros alumnos una ―huella‖
para que sean capaces de ser personas abiertas a la realidad de las cosas, de las personas, y de
Dios.
Por tanto, el documento del estilo es una síntesis que nos ha de servir para la reflexión de nuestro
quehacer y de nuestro servicio educativo. Es una síntesis de la identidad y de la huella que nos
proponemos en nuestros colegios, como herederos de Calasanz en el siglo XXI. Todos los que
formamos la comunidad educativa (alumnos, padres, educadores y personal de administración y
servicios) somos corresponsables de hacer visible de manera coherente el estilo que tenemos
marcado.
―Procuren todos dar buen ejemplo y aplicarse a las escuelas con toda diligencia, que éste es
nuestro ministerio y debemos hacerlo bien de manera que los jovencitos experimenten su provecho
en las letras y en el espíritu y los padres de familia y los parientes queden contentos y
satisfechos‖ (Al P. Mateo Reale, 13 de julio de 1629)

HORARI ESCOLAR INFANTIL-PRIMÀRIA
Amb aquest full els volem recordar els següents punts al voltant de l’horari:
La jornada escolar es divideix en dues parts: de 9 a 12 h. i de 15 a 17 h.
Per als alumnes que es queden a menjar el seu horari és de 9 a 17 h.
La porta de Primària s’obrirà a les 8,45 h. i es tancarà a les 9,10 h. Si els seus fills arriben més tard per
motiu justificat, s’incorporaran al Col·legi a l’hora del pati (10,40 – 11,10 h.) per a no interrompre les
classes, signant el corresponent justificant del retard.
Si l’alumne/a ha d’anar al metge podrà entrar o eixir de l’escola a l’hora del pati, però serà imprescindible
dur un justificant i vindre acompanyats per un familiar.
Excepte activitat regulada (ACTIVA), cap alumne/a pot romandre en el Col·legi després de l’hora d’eixida.

ANGLÉS A L’ESCOLA PIA
Aquest és el primer curs que ha començat a funcionar el Departament d’Anglés en Primària. En
primer lloc agrair-los l’acceptació que ha tingut l’activitat d’Anglès Pràctic i comunicar-los que estem molt
il·lusionats en que els seus fill/filles deprenguen d’una manera més pràctica i funcional l’Anglès. En segon
lloc informar-los de les activitats que el Departament ha preparat per al present curs:



Anglès Pràctic de 12 a 13 hores a partir de 4t i amb la col·laboració de professorat de Secundària,
personal qualificat i natius.



El PLEC en Anglès serà portat en davant a partir de 3r per l’especialista. En 2n serà impartit per les
tutores.



L’Editorial Oxford es va comprometre a dur una animació en anglès per haver escollit el seu pla
lector. Aquestes animacions es faran en tots els cicles d’Infantil i Primària.



Teatre en Anglès. Aquest curs Infantil i Primària tindran una representació teatral en Anglès. Les
obres, dates, lloc i preus són les següents:



Proves Cambridge. El Departament disposa de les proves de Cambribge i té previst passar-les a final
de curs en 4t i 6é per tal de tenir una avaluació interna del nivell d’anglès que estem aconseguint.
ETAPA
INFANTIL
1r I 2n CICLE
3r CICLE

OBRA
―Mary Magic‖
―Hansen and Gretel‖
―Around the world in eight days‖

DATA
03-02-11
10-01-11
12-01-11

LLOC
Col·legi
T. Raval
T. Raval

PREU
3€
4€
4€

D’altra banda dir-los que l’aprenentatge de l’anglès és pot fer també des de casa posant en versió
anglesa aquells dibuixos o pel·lícules que els seus fills vegen i utilitzant les següents pàgines a Internet:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html#
www.angles365.com
Al llarg d’aquest primer trimestre s’instal·laran dues pissarres
digitals, una a Primària i l’altra a Secundària. Amb aquestes pissarres
digitals s’aconsegueix innovar les metodologies i fer la pràctica de
l’anglés més agradosa.
Des de Secundària s’està intentant millorar la preparació dels
alumnes quant a l’oral d’anglés. Per això, tant en 1r de Batxillerat com
en 2n de Batxillerat s’ha establert una hora d’Anglés Pràctic per a tots
els alumnes. Açò ha suposat un esforç important i esperem que els
alumnes vagen adquirint les destreses necessàries i la competència lingüística a fi de poder expressar-se
en anglés amb fluïdesa.
Una altra activitat important constitueix la realització i correcció de les Proves per a l’obtenció del
Nivell Bàsic d’Anglés (B1). Aquestes proves es realitzen al mes de febrer i permeten obtindre una titulació
d’anglés que els requeriran a la Universitat i en qualsevol treball.
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www.learnenglishkids.britishcouncil.org

NAVIDAD EN FAMILIA

NADAL EN FAMILIA

La Navidad es un tiempo de encuentro, no
sólo con la familia, sino también con Dios. Les
presentamos esta hoja por si les puede servir
de ayuda.

El Nadal és un temps de trobada, no sols
amb la família, sinó també amb Déu. Els
presentem aquest full per si els pot servir
d’ajuda.

ESQUEMA PARA UNA CELEBRACIÓN
FAMILIAR ANTE EL BELÉN
Canto de un villancico.

Petición de perdón: la madre o el padre
recuerdan a todos, con estas palabras o
similares, que para que Dios venga a
nosotros debemos arrepentirnos de nuestras
faltas (aquello que hemos hecho mal, aquello
que debemos mejorar...): ―antes de escuchar
la Palabra de Dios, echamos fuera de nuestro
corazón las faltas que cierran la puerta a
Dios; pedimos perdón por nuestro egoísmo,
envidias,enfados...‖ (Momento de silencio) ―Y
como señal de arrepentimiento y perdón, nos
damos la PAZ con un beso‖.

Cant d’una nadalenca.
Presentació: el pare o la mare expliquen el
que van a fer amb aquestes o semblants
paraules: ―Hui és una festa molt gran.
Celebrem el naixement de Déu, que es feu
home a fi que tots els homes visquérem en
pau com a germans. El creure en això ens
compromet a tots, en la
mesura
de
les
possibilitats de cadascú,
a treballar perquè l’amor
i la pau regnen en el
món, en la nostra llar i
fora d’ella. Anem a resar
uns minuts per a donar
gràcies a Déu per haver
nascut com a home i per
a demanar-li pels qui
lluiten per fer realitat la
PAU DE DÉU en les
seues persones, en les
seues llars i en el món sencer‖.
Petició de perdó: la mare o el pare
recorden a tots, amb aquestes o semblants
paraules, que per a què Déu vinga a
nosaltres hem de penedir-nos de les nostres
faltes (allò que hem fet malament, allò que
hem de millorar...): ―abans d’escoltar la
Paraula de Déu, tirem fora del nostre cor les
faltes que tanquen la porta a Déu; demanem
perdó pel nostre egoisme, enveges,
enfados...‖ (Moment de silenci) ―I com a
senyal de penediment i perdó, ens donem la
PAU amb un bes‖.
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Presentación: el padre o la madre explican lo
que van a hacer con estas palabras o
similares: ―Hoy es una fiesta muy grande.
Celebramos el nacimiento de Dios, que se
hace hombre para que todos los hombres
vivamos en paz como hermanos. Creer en
esto nos compromete
a todos, en la medida
de las posibilidades
de cada cual, a
trabajar para que el
amor y la paz reinen
en el mundo, en
nuestro hogar y fuera
de él. Vamos a rezar
unos minutos para
dar gracias a Dios
por haber nacido
como hombres y
para
pedirle
por
quiénes luchan por hacer realidad la PAZ DE
DIOS en sus personas, en sus hogares y en
el mundo entero‖.

ESQUEMA PER A UNA CELEBRACIÓ
FAMILIAR DAVANT DEL BETLEM

Primera lectura: (la lee un hijo o hija) Carta a
Tito 2, 11-14 (Isaías 8, 1-6; Hebreos 1, 1-6).
Canto de un villancico.
Segunda lectura: (otro hijo o hija): Lucas 2, 1
-14.
Comentario familiar: entre todos dicen lo
que la Palabra de Dios les ha sugerido, intentando concretar algunos compromisos que vayan más
allá de estos días de Navidad.
Peticiones: cada miembro de la
familia hace las peticiones que
quiera.
Padre nuestro: toda la familia
reza el Padre Nuestro.
Oración final: el padre o la madre dicen estas palabras: ―Te damos gracias, Padre, por habernos
dado tu hijo Jesús, y te pedimos, por medio
de María, fuerzas para vivir unidos en nuestra
familia y llevar el calor del amor a todos los
hombres y mujeres‖.
Canto de un villancico.

NAVIDAD EN LAS ESCUELAS
PÍAS

Primera lectura: (la llig un fill o filla) Carta a
Titus 2, 11-14 (Isaïes 9, 1-6; Hebreus 1, 16).
Cant d’una nadalenca.
Segona lectura: (altre fill o filla): Lluc 2, 114.
Comentari familiar: entre
tots diuen el que la Paraula
de Déu els ha suggerit, intentant concretar alguns
compromisos que vagen
més enllà d’aquests dies de
Nadal.
Peticions: cada membre de
la família fa les peticions
que vullga.
Pare nostre: tota la família
resa el Pare Nostre.
Oració final: el pare o la mare diuen aquestes paraules: ―Et donem gràcies, Pare, per
haver-nos donat el teu fill Jesús, i et demanem, per mitjà de Maria, forces per a viure
units en la nostra família i dur el calor de
l’amor a tots el homes i dones‖.
Cant d’una nadalenca.

NADAL A L’ESCOLA PIA
Cistella de Nadal: destinada a les missions
escolàpies.
Festival de Nadal
Infantil: dimecres 22 a les 15’30 hores a
l’Església del Col·legi hi haurà nadales.
Primària: dimarts 21 a
les 15,30 hores a
l’Església del Col·legi
actuacions dels alumnes.
Secundària-Batxiller:
celebracions per cursos
del Nadal.

Misa del Gallo: viernes 24 a
las 24 horas misa del Gallo en
la Iglesia del Colegio y en la
ermita de Santa Anna el cant de la Sibil·la.

Nit de Nadal: divendres
24 a les 24 hores missa
del Gall en l’església del
Col·legi i en l’ermita de
Santa Anna el cant de la Sibil·la.
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Cesta de Navidad: destinada a las misiones
escolapias.
Festival de Navidad
Infantil: miércoles 22 a las 15’30 horas en la
Iglesia del Colegio habrán villancicos.
Primaria: martes 21 a las
15,30 horas en la Iglesia del
Colegio actuaciones de los
alumnos.
Secundaria-Bachiller:
celebraciones por cursos de la
Navidad.

VIA EDUCATIVA


VIA EDUCATIVA

Via Educativa és la resposta
a l'actual demanda de serveis
per a la Comunitat Educativa
en Internet. Un suport i una
solució per a Adreça,
professors, pares i alumnes
dels Centres d'Ensenyament,
en la seua necessitat de
rebre a través d'Internet
serveis d'informació i gestió
educativa.
Es pot accedir des de la
pàgina web del col·legi (http://
escolapiagandia.org)


INICI DE SESSIÓ

S’ha d’introduir, en les
caselles indicades, l’usuari i
la contrasenya. A continuació,
fer clic en el botó acceptar.


MENÚ PRINCIPAL
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Des del menú principal el
pare pot consultar l’horari de
classe, els professors i tutors
dels seus fills. Així com les
dates d’avaluació, informació
diària
(incidències,
observacions de professors i
tutors, tasques, deures, notes
d’exàmens parcials. D’altra
banda, també es pot accedir
a la informació i observacions
del tutor, del menjador (en el
seu cas), activitats del centre,
companys de classe, accés al
tauler d’anuncis i comunicats,
llibres de text, dades
econòmiques i sol·licitar
entrevistes amb Tutors i
professors.

HORARI

S’accedeix a aquesta opció
des del menú principal. Des
d’ací el pare pot consultar l’horari del seu fill.
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S O L · L I C I T A R
ENTREVISTA

VIA EDUCATIVA

S’accedeix a aquesta opció des del
menú principal. Des d’ací el pare
pot sol·licitar una cita amb el tutor o
amb un professor fent clic sobre el
nom. De la mateixa forma, si ja ha
sol·licitat una cita i desitja vore si
s’ha confirmat la seua petició, s’ha
de fer clic sobre el nom. La cita
serà oficial quan el
professor haja confirmat
la seua petició.
En aquesta pàgina
apareixen
tant
les
sol·licituds de cita així
com les cites confirmades.
Per a sol·licitar una nova
cita o anul·lar una cita
prèviament ha de fer clic
sobre l’hora desitjada.
Al fer clic sobre l’hora, apareixerà
una nova finestra. Cal triar el
professor i fer clic al damunt del seu
enllaç. A continuació, en eixa hora
apareixerà l’estat TE VOSTÉ UNA
PETICIÓ.



INFORMACIÓ
TUTOR.

Novembre-Desembre 2010

Una vegada el professor ha
confirmat la petició del pare,
aquesta passa a l’estat de VOSTÉ
TÉ UNA CITACIÓ. Fins que la
petició no siga confirmada la cita
no es farà oficial.
DEL

S’accedeix a aquesta opció des
del menú principal. Des d’ací el
pare pot consultar les
observacions i les notes
d’exàmens parcials introduïdes
pels professors, així com les
incidències si és el cas.
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Sant Josep de Calassanç
Sant Josep de Calassanç, declarat per Pius XII Patró universal de les escoles
populars cristianes. Va fundar l'Ordre religiosa de l'Escola Pia, totalment
consagrada amb vot solemne a l’ensenyament dels xiquets i de la joventut.
La seua major grandesa davant el món li ve especialment a Josep de
Calassanç d'haver-se consagrat als menuts; als menuts en edat i en condició
social, enaltint fins al caràcter d’institució sagrada l'humil ensenyament
popular, i açò fa quasi cinc segles.

NORMES D’ORGANITZACIÓ CERTAMEN POÈTIC I MUSICAL.
OBRINT CAMINS
Per a la bona convivència
recomanacions:

i organització del certamen, el col·legi

fa una sèrie de

A l’entrada de l’església s’apagaran els mòbils i s’intentarà mantindre un silenci per a què l’acte
comence a l’hora. Es prega la bona disposició dels familiars dels xiquet/es a les indicacions
de l’organització de l’acte.
Els assistents respectaran les senyals i les indicacions del professorat encarregat de
l’organització.
Hi ha llocs assignats per als alumnes que actuen i per al cor (estaran assignats als laterals de
l’església).
Hi haurà una corda què delimitarà l’accés a tota persona aliena a l’organització a distints espais
de l’església
L’organització portarà un distintiu.
Els pares delegats de cada classe seran els únics encarregats de realitzar les oportunes
fotografies i tindran un espai assignat per a fer-ho.
Els alumnes d’infantil acudiran a la sagristia abans de l’actuació ( 19:50h ). Una vegada
finalitzada l’actuació eixiran acompanyats pels tutors pel passadís central de l’església fins
a la porta d’entrada de l’església on els arreplegaran els familiars.
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Amb la col·laboració dels professors Teresa Gimeno i Fernando Martí, s’ha preparat el llibre
―El sant dels xiquets, Sant Josep de Calassanç‖, que van a rebre els alumnes d’Infantil i
primer de Primària, és una preciosa presentació de la persona del nostre Sant fundador,
que de segur farà que els xiquets comencen a conèixer-lo i estimar-lo més.
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SAN JOSÉ DE CALASANZ
Semana del 22 al 26 de Noviembre

SANT JOSEP DE CALASSANÇ
Setmana del 22 al 26 de novembre

Celebraciones de San José de Calasanz en el
Oratorio para Infantil y Primaria.

Celebracions de Sant Josep de Calassanç en
l’Oratori per a Infantil i Primària.

Actividades tutoriales de San José de Calasanz en
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Activitats tutorials de Sant Josep de Calassanç a
Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.

Día 25 de Noviembre

Dia 25 de novembre

A las 20’00 h. Certamen Poético y Musical con el
lema “Abriendo caminos” para Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.

A les 20’00 h. Certamen Poètic i Musical amb el
lema “Obrint camins” per a Infantil, Primària,
Secundària i Batxillerat.

Día 26 de Noviembre

Dia 26 de novembre

Fiesta de San José de Calasanz

Festa de Sant Josep de Calassanç

A las 09’30 h. Celebración Eucarística para
alumnos de Secundaria y Bachillerato, familias,
profesores, antiguos alumnos y autoridades.

A les 09’30 h. Celebració Eucarística per a
alumnes de Secundària i Batxillerat, famílies,
professors, antics alumnes i autoritats.

Durante la mañana
habrá
deportes,
juegos y talleres para
Infantil y Primaria;
taller organizado por
Movimiento contra la
Intolerancia
para
alumnos
de
Secundaria y partido
de
fútbol
entre
profesores y alumnos
de 4º ESO.

Durant el matí
hi
haurà
esports, jocs i
tallers per a
Infantil
i
Primària; taller
organitzat per
Moviment
contra
la
Intolerància
per a alumnes
de Secundària
i partit de futbol entre professors i alumnes de 4t
ESO.
Organitzat per l’ACPA exhibició de castellers i
esmorzar per a tot el Col·legi.
Les classes acabaran a les 13’00 h.

Organizado por el ACPA exhibición de castellers y
almuerzo para todo el colegio.
Las clases terminarán a las 13’00 h.
No habrá clase por la tarde ni servicio de
comedor
----------------------------------------------------------------

No hi haurà classe per la vesprada ni servei de
menjador.

-------------------------------------------------

_______________________________________

(Entregar al tutor/a) El/la meu/a fill/a
__________________________________

Asistirá al Certamen del día 25 de
Noviembre.
Los niños de Infantil permanecerán con los
maestros hasta la actuación. Una vez
finalice Infantil, los alumnos bajarán por el
pasillo central hasta encontrarse con sus
padres al final de la Iglesia.
Estoy informada del horario del viernes
26, que será de 9 a 13 horas sin servicio de
comedor.

Assistirà al Certamen del 25 de novembre.
Els xiquets d’Infantil romandran amb els
mestres fins l’actuació. Una vegada
finalitze Infantil, els alumnes baixaran pel
corredor central fins trobar-se amb els seus
pares al final de l’Església.
Estic assabentat/da de l'horari del
divendres 26, que serà de 9 a 13 hores
sense servei de menjador.
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(Entregar al tutor/a) Mi hijo/a

