DOSSIER FAMILIES 2017-18

Avinguda de la Foia, 1 46440 Almussafes
 96 171 91 05  96 171 91 06
 info@iesalmussafes.org

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Recerca’ns al

i mantin-te informat!

HORARI D’ATENCIÓ DE SECRETARIA
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h.
Secretaria
 secretaria@iesalmussafes.org
Consergeria
 consergeria@iesalmussafes.org

Henar Mora
Andrea Santamaría
Beatriz Braghini
Inma Ribes

Secretaria Virtual (tràmits telemàtics)
 http://secrevir.iesalmussafes.org

SEGUIMENT FALTES I INCIDÈNCIES: ITACA
Cal donar-se d’alta abans a secretaria
 https://familia2.edu.gva.es/

ESCOLA DE PARES I MARES

Visite la web de la nostra escola de pares i mares oberta a
 http://iesalmussafes.org/escola-de-pares-i-mares

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
EQUIP DIRECTIU
Director
Francesc Bastidas f.bastidas@iesalmussafes.org
Vicedirectora
Concha Belda
c.belda@iesalmussafes.org
Cap d’estudis
Joan Carles Orts jc.orts@iesalmussafes.org
Cap d’estudis
Juan Carlos
jc.mortes@iesalmussafes.org
Cicles Formatius
Mortes
Secretària
Laura Alcañíz
l.alcaniz@iesalmussafes.org
Orientadora
Cinta Pla
c.pla@iesalmussafes.org
COORDINACIONS
ESO, convivència i
Clara Grau
c.grau@iesalmussafes.org
dinamització
Violència de gènere
Maite Montalvà
m.montalva@iesalmussafes.org
Qualitat i Formació del
Francisco Blasco f.blasco@iesalmussafes.org
Professorat
Pràctiques i Formació
Amparo Simó
ma.simo@iesalmussafes.org
Professional Dual
Pàgina Web, Promoció i
Francesc Bastidas f.bastidas@iesalmussafes.org
Publicitat
Erasmus Plus i eRaquel García
r.garcía@iesalmussafes.org
Portfoli de llengües
Banc de llibres
Concha Belda
c.belda@iesalmussafes.org
Per tal de reunir-se amb aquest òrgans de direcció cal concertar
cita prèvia cridant al centre o enviant directament correu electrònic a les
adreces electròniques indicades.

CALENDARI D’ ENTREGA DE NOTES

Els exàmens i avaluacions es realitzaran amb una antelació d’almenys
quinze dies a la data de lliurament de notes que figura a la taula.
Demanem que no es falte a classe en aquest període.
Primera avaluació
22 de desembre 2017
Segona avaluació
28 de març de 2018
Avaluació Final ordinària

2n Batxillerat
23 de maig de 2018

2n Cicles Formatius
9 de març de 2018

ESO, 1r Bat. i Cicles
20 de juny de 2018
Avaluació extraordinària

2n Batxillerat i 2GS
19 de juny de 2018

ESO, 1r Bat. i Cicles
3 de juliol de 2018

CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-18

Finalització de les classes: 20 de juny de 2018
Dies festius
12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de
desembre, 19 de març i 1 de maig
Festes locals
13 d’octubre, 7 de desembre, 30 d’abril 2018
del 23 de desembre fins el 7 de gener (ambdós
Vacances de nadal
inclosos)
Vacances de pasqua del 29 de març al 9 d’abril (ambdós inclosos)

TUTORIES GRUPS
GRUP

TUTOR

CORREU ELECTRÒNIC

MIGUEL ANGEL HERRERO

1BATC

ma.herrero@iesalmussafes.org

ISABEL

LORENTE

1BATH

i.lorente@iesalmussafes.org

ANA PILAR

SIMON

1ESOA

ap.simon@iesalmussafes.org

MARIA TERESA

MEDINA

1ESOL

m.medina@iesalmussafes.org

Mª LUISA

PERONA

1ESOM

m.perona@iesalmussafes.org

JOSEP MARIA

CALATAYUD

1ESON

j.calatayud@iesalmussafes.org

PILAR

SENDRA

1FPB

p.sendra@iesalmussafes.org

JOSE

CASANOVA

1GM ADM

j.casanova@iesalmussafes.org

VICENTE

MARTINEZ

1GM MAN

v.martinez@iesalmussafes.org

BEATRIZ

CHOFRE

4ESOA

b.chofre@iesalmussafes.org

MARGARITA

VIÑES

4ESOL

m.vines@iesalmussafes.org

INMACULADA

GARCIA

4ESOM

inm.garcia@iesalmussafes.org

INMACULADA

GARRIGUES

4ESON

i.garrigues@iesalmussafes.org

AMPARO

GARCIA

4PR4

am.garcia@iesalmussafes.org

MARÍA CARMEN SANZ

2BATH

mc.sanz@iesalmussafes.org

ALAN

2BATC

a.greus@iesalmussafes.org

VICENTE MIGUEL FLORDELIS

2ESOA

v.flordelis@iesalmussafes.org

FABIOLA

TALENS

2ESOL

f.talens@iesalmussafes.org

CLARA TERESA ROVIRA

2ESOM

c.rovira@iesalmussafes.org

Mª MERCEDES

SANFELIX

2ESON

m.sanfelix@iesalmussafes.org

JOAQUIN

HUERTA

2FPB

j.huerta@iesalmussafes.org

CARMEN

NUÑEZ

2GM ADM

c.nunez@iesalmussafes.org

VICENTE

PÉREZ

2GM MAN

v.perez@iesalmussafes.org

AMPARO

SIMÓ

2GS MEC

ma.simo@iesalmussafes.org

MARIA JOSE

GUISADO

3ESOA

mj.guisado@iesalmussafes.org

Mª DEL MAR

MARTINEZ

3ESOL

mm.martinez@iesalmussafes.org

VERONICA

ESTEVE

3ESOM

v.esteve@iesalmussafes.org

MARIA ISABEL

PILES

3 PMAR

m.piles@iesalmussafes.org

GREUS

Els recomanem que per a contactar amb el professorat del centre
consulten la nostra web http://iesalmussafes.org/professorat on
trobaran tota la informació de contacte i correus corporatius de tot
el professorat.

HORARI D’ATENCIÓ A PARES I MARES
8:55- 9:50

9:5010:45
11:1012:05
11:2512:20

DILLUNS
GREUS, ALAN

DIMARTS

DIMECRES

VIÑES, MARGA
GARRIGUES,
INMACULADA
PERONA, Mª LUISA

DIJOUS

DIVENDRES

PILES, MARIBEL

FLORDELIS, VICENT

MEDINA, MAITE
SENDRA, PILAR

SANFELIX, MERCÉ

PLA, CINTA

HERRERO, MIGUEL
ANGEL
TALENS, FABIOLA

MARTINEZ, MAR

ROVIRA, CLARA

SIMON, ANA PILAR

GARCIA,
INMACULADA

CALATAYUD, JOSÉ
MARIA
GUISADO, MARIA
JOSE

HUERTA, JOAQUIN

12:0513:00

GARCÍA, AMPARO

13:0013:55

LORENTE, ISABEL

CHOFRE, BEATRIZ
ESTEVE,
VERÓNICA

RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS

ORDRE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el
dret de l'alumnat a l'objectivitat en l’avaluació, i es estableix el procediment de reclamació de qualificacions
obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga.
Procediment general I Impresos de Reclamació (arts. 5 i 7)
- Forma: per escrit, dirigides a la Direcció del centre docent.
- Terminis:

Per a la sol·licitud d'aclariments i revisions: tres dies hàbils a computar des de l'endemà de la comunicació oficial de
la qualificació.

Presentació de reclamació: amb independència de la sol·licitud d'aclariments i revisions, tres dies hàbils a computar
des de l'endemà de la comunicació oficial de la qualificació. les reclamacions fora de termini seran causa d’
inadmissió.

RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Els alumnes que tinguen matèries pendents d'altres cursos, les hauran de recuperar mitjançant els criteris que per
a cada assignatura els dirà el professor/a encarregat/da. Aquelles matèries que queden per recuperar s'inclouen al
butlletí de notes.
Cada professor informarà a classe i l’alumnat rebrà per escrit l’organització i el procediment de les recuperacions.
Per a més informació poden contactar amb els responsables de pendents a pendents@iesalmussafes.org.
Enguany com a novetat totes les proves per a recuperar pendents dels cursos anteriors es
desenvoluparan entre el 10 i el 16 d’abril de 2018

ADMISSIÓ, CONVALIDACIONS, EXEMPCIONS I LLISTAT LLIBRES DE TEXT

A la nostra web http://www.iesalmussafes.org/secretaria podran consultar tota la documentació relativa a
convalidacions, exempcions i banc de llibres; i de qualsevol documentació que tinga un caràcter acadèmic.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Totes les activitats complementàries que es realitzen dins l’horari lectiu són programades pels departaments,
coordinades pel departament d’extraescolars i aprovades pel Consell Escolar.

El cost del transport, entrades i altres despeses ocasionades correrà a càrrec de l’alumne i en cada cas el
professor/a organitzador/a informarà puntualment de les característiques de l’activitat i els lliurarà un
imprés/autorització que haurà d’estar validat per l’entitat bancària i firmat per un dels tutors legals de l’alumne en
el cas que el cost supere 20€.

XARXALLIBRES I BANC DE LLIBRES

El centre sols es pot fer responsable dels materials que amb la partida concedida per la Direcció General de
Centres i Personal Docent es poden comprar. Ja estem organitzant el lliurament d’aquests materials pagats per la
Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport i abans de què finalitze el mes d’octubre els repartirem per
a aquells alumnes acollits al banc de llibres. Per a més informació poden enviar un correu electrònic a
xarxallibres@iesalmussafes.org
Paral·lelament, des de l' Excm. Ajuntament d' Almussafes destina una partida complementària per a la compra de
llibres i en aquest cas es beneficiaran tots aquells alumnes amb una antiguitat d’almenys d’un any al padró d’
Almussafes. En aquest cas, demanem que contacte amb AMPA davant qualsevol dubte o incidència, entitat que
gestiona els llibres.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2017

El pròxim 23 de novembre se celebren eleccions a consells escolars en els centres docents no universitaris,
sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana convocades a través de la Resolució de 13 de setembre.
Aquest procés representa una oportunitat per a tota la Comunitat Educativa de participació en la vida del centre, ja
que el Consell Escolar és un òrgan de govern, elegit democràticament, amb gran capacitat de decisió.
Des de l’ IES Almussafes demanem la participació massiva de les mares i pares per a que la seua
representació siga plural i participativa i on càpiguen quantes més famílies millor, bé exercint el seu dret al vot o
presentant la seua candidatura.
.
Com a novetat enguany les famílies podran participar en la votació a distància. L ‘IES Almussafes farà un
important esforç per a facilitar a les famílies exercir el seu dret al vot, podent enviar el seu vot a la mesa electoral
del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o
mandatari, abans de la realització de l’escrutini del dia 23 de novembre.
Animeu-vos i participeu: els/les vostres fills i filles vos necessiten, el centre vos necessita.

SERVICI DE BUS

El servici de bus del centre el gestiona l’AMPA del centre. Davant qualsevol consulta o incidència poden contactar
amb els membres de l’associació:
Contacte AMPA

 ampa.ies.almussafes@gmail.com
638023196

Més informació a la nostra web o a les Xarxes Socials

http://www.iesalmussafes.org

