
   
       

 
 
 

 

L’Equip del Ceip Manuel González 

Martí vos dóna la benvinguda al 

curs escolar 2019/20 

La Comunitat educativa està formada per tres 

pilars importants: Alumnes, Famílies i Docents. Tots 

desitgem el millor per a aquesta Escola. Estem 

segurs que amb la col·laboració, l’esforç i la 

participació de tots arribarem a assolir les 

expectatives que desitgem. 

BENVINGUTS AL NOU CURS ESCOLAR ! 

 
 

L’EQUIP  DIRECTIU 

 
      Director:           Jaume Bosch i Furió 

      Cap d’Estudis:  José Luis Gimeno Pérez 

      Secretària:        Antonia Felipe Cuevas 

 

Visita la nostra WEB  :  

WEB: http://ceipmanuelgonzalezmarti.es/ 

  

C./Alqueria Gilet, 14 
València-Benifaraig 
Telèfon 962566390 
46009009@gva.es 

                   

http://ceipmanuelgonzalezmarti.es/


 
INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

 
ENTRADES / EIXIDES I ASSISTÈNCIA AL CENTRE 

 Es prega que l’alumnat acudisca al Centre puntual i adequadament 
vestit. 

 Es  recorda a les famílies d’alumnes que les entrades i eixides al Centre 
es realitzaran per la porta de la pineda, mai per l’aparcament. 

 L’alumnat accedirà al Centre  per la porta de la pineda, no per 
l’aparcament de cotxes del professorat. 

 L’entrada serà a les 9:15 hores. Les portes romandran obertes fins 
que els alumnes de primària accedisquen a les seues aules. 
L’alumnat que s’incorporen fora de l’horari habitual, han de presentar un 
justificant mèdic per a incorporar-se a classe. Si no és així, sols podran 
accedir a la seua aula en els canvis de classe.  

 Per la vesprada, una vegada recollits els seus fills/es no podran 
romandre a la pineda. 

 L’alumnat de Primària  no podran dur a classe joguets, màquines, mòbils 
o altres objectes que originen falta d’atenció en les classes. Els 
professors/es no es fan responsables d’aquests materials, que podran 
ser retirats i entregats a les famílies a final de curs. 

 

REGISTRE D’ ENTRADES I EIXIDES 

 Amb antelació es comunicarà al professorat. 

 Els pares dels alumnes que s’incorporen amb retard a classe o hagen 
d’eixir d’ella abans de l’horari previst, hauran de passar prèviament per 
consergeria per a deixar constància per escrit al llibre de registre 
d’entrades i eixides obert per aquesta finalitat. 

 També es comunicaran aquestes variacions en l’horari a la 
monitora d’autobús, quan no vagen a utilitzar aquest servei. 

 Si decideixen no utilitzar el servei en la tornada per la vesprada, es 
comunicarà, almenys a primera hora del dia,  al/la monitor/a de 
l’autobús, i al tutor/a en l’agenda, però no a consergeria.  

 
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

 Es recorda a les famílies que la legislació vigent prohibeix l’administració 
de medicaments a l’alumnat. Només amb  un justificant mèdic, en el que 
s’especifique el nom del medicament i la dosi a administrar, i un escrit 
dels pares eximint de tota responsabilitat el professorat podran 
administrar-se. 

És convenient administrar-los en horari no escolar. 

 L’absència per malaltia es notificarà en l’agenda el dia de la seua 
incorporació a classe, perquè estiga justificada.  

 L’Alumnat amb malalties cròniques, al·lèrgies i/o intoleràncies ha 
d’emplenar ( família i metge/ssa) i entregar la documentació segons la 
legislació. Els informaran a la Secretaria del centre o el/la Tutor/a. 

 
DIETA MENJADOR ESCOLAR 

 La sol·licitud de dieta per l’alumnat la realitzaran els pares per mitjà de: 
 Comunicació directa a les conserges del Centre, de 9:30 a 10:30 

hores. 
 Cridada telefònica al Centre, de 9:15 a 10:15 hores. 
 Comunicat a la monitora de l’autobús de transport en el que viatja 

el seu fill/a, mai al professor/a de l’alumne. 

 Els temes de menjador seran atesos per Merxe Palanca, encarregada 
del menjador escolar, els divendres de 13:15 a 14:00 hores. 



 Les famílies que hagen de recollir els seus fills/es en l’horari de 
menjador ( de14:00 a 15:00 hores) ho faran per la porta d’autobusos. 

 L’alumnat que, per qualsevol motiu, s’han absentat del Centre i són 
comensals del menjador, podrà fer ús d’aquest servei si 
s’incorporen abans de les 13:00 hores. De no ser així, 
s’incorporaran a les 15:00 hores  

 

SALUT  I  HIGIENE 

 En cas de malalties contagioses (polls, conjuntivitis...) es prega a 
les famílies que controlen aquest tema. Els afectats hauran de 
romandre a casa fins que desaparega el problema.  

 
ESMORZAR 

 Deu  ser xicotet i saludable, ja que el menjar es serveix prompte. 

 Evitar les llepolies i brioixeria industrial. Fruita com a mínim un dia. 
 

COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT 

 Les telefonades es recolliran en consergeria dins l’horari del Centre, 
però no es passaran al professorat en horari lectiu. L’esplai també es 
considera horari lectiu. El professorat es ficarà en contacte amb la 
família quan li siga possible. 

 L’agenda és el mitjà de comunicació entre professorat i famílies. 
Les visites es fixaran prèvia petició d’hora a l’agenda de l’alumnat. 
L’atenció serà els dimarts de 13:00 a 14:00 hores. 

 A les reunions generals amb el professorat no es podrà acudir amb els 
fills/es, donat que no existeix personal per a vigilar-los. 

 En les files d’accés a classe, no s’atendran consultes de la família. 

 Els accidents ocorreguts en horari lectiu seran comunicats a les famílies 
pel tutor/a corresponent. 

 Els temes, situacions o aclariments que  sorgisquen amb el tutor/a o 
amb l’especialista es parlaran directament amb l’interessat/ada. Si no 
són atesos o no reben la resposta que esperaven poden seguir els 
passos marcats per la normativa vigent: Cap d’Estudis o Direcció. 
Sempre respectant l’horari d’atenció dels càrrecs directius. 

 
SOL·LICITUD CANVI DE MATÈRIA OPTATIVA ( VALORS/RELIGIÓ) 
- Es podrà sol·licitar sempre per escrit en Secretaria abans del començament 
del nou curs escolar. Una vegada començat el curs ja no es podran fer 
modificacions. 
  
SEGUR ESCOLAR 
- Les famílies que no tinguen contractat el segur escolar amb l’ AMPA, en cas 
d’accident, hauran de recollir els seus fills/es al Centre. 
    

HORARI D’ATENCIÓ DE L’ EQUIP DIRECTIU 
                               Mesos: d’Octubre a maig 
 

-DIRECCIÓ: DILLUNS I DIVENDRES DE 9:15 A 10:00 HORES 
-CAP D’ESTUDIS: DIMARTS DE 12:15 A 13:00 HORES  I  DIJOUS                                                             
DE 09:15 A 10:00 HORES. 
-SECRETARIA: DIMECRES DE 09:15 A 10:00 HORES, I DIJOUS DE 15:00 A 15:45 HORES. 
-ENCARREGADA MENJADOR: DIVENDRES DE 13:15 A 14:00 HORES. 

                                 Mes: Setembre 
- EQUIP DIRECTIU: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:30 A 10:15 HORES. 

 

 
                       

 

 

 

L’EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE 
 



HORARI / HORARIO:  

Atenció famílies/ Atención a familias: Dimarts, de 13 a 14 hores/Martes de13 

a 14 horas. 

Avaluacions/Evaluaciones: 20 desembre, 13 març i 18 juny. 

                                               20 Diciembre, 13 Marzo y 18 Junio. 

Primer dia de classe/Primer día de clase: 9 de setembre/ 9 de Septiembre. 

Últim dia de classe/Último día de clase: 18 de juny/ 18 de Junio 
(*podrien haver-hi variacions ) 

CEIP MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ 
 

CALENDARI ESCOLAR CURS: 2019 –2020 
 

 
 

SETEMBRE/SEPTIEMBRE 
2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30     

 

OCTUBRE 
 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31  

 

NOVEMBRE / NOVIEMBRE 

    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

 

DESEMBRE / DICIEMBRE 
2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31    

 

 

 

 

 

 

 

 

GENER/ENERO  
  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30 31 
 

FEBRER / FEBRERO 
3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 
 

MARÇ / MARZO 
2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26    27 

30 31    
 

ABRIL 
  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30  
   

MAIG / MAYO 
    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 
 

JUNY / JUNIO 
1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30    

 
 

  

 

 

 

 

 


