
QUADERN
INFORMACIÓ ESO

CURS 21-22
 

El col·legi continua treballant en el marc d’un sistema de gestió de
qualitat per a centres educatius. 
Des del curs 06-07 tot el claustre de professors i de professores treballa
en el disseny i aplicació dels Plans de Millora que contenen les línies de
treball a desenvolupar per millorar el nivell de qualitat de processos
educatius amb la finalitat d’anar assolint la política de qualitat que ens
hem proposat. 
A més a més el curs 21-22 continuarem treballant amb el nostre
alumnat temes relacionats amb la competència lingüística. Igualment
desenvoluparem la millora dels treballs per projectes. 
 
Al llarg d’aquest curs continuarem treballant per renovar la certificació
de qualitat en Ensenyament reglat en els nivells d’ Educació Infantil,
Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i en Educació en
Valors segons el Carisma Vedruna, segons la norma ISO 9001:2015.

 



HORARI  GENERAL
   

HORARI D’OCTUBRE A MAIG

1r i 2n ESO
Tots els dies de  8:00h a 14:05h 
3r i 4t ESO
Dimarts, dijous i divendres de 8:00h a 14:05h
Dilluns i dimecres de  8:00h a 15:20h 
 
HORARI SETEMBRE I JUNY
1r, 2n, 3r i 4t 
Tots els dies de 8:00h a 13:10h.

INFORMACIÓ GENERAL
CURS 2021- 2022

 
OBJECTIU GENERAL DE CENTRE

"Eduquem la mirada amb sentit”
 

CALENDARI    ESCOLAR
Les classes es desenvoluparan fins el 21 de juny i els períodes de vacances
que resten són
-  Nadal: des del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós
inclosos.
-  Pasqua: des del dijous 14 d’abril al dilluns 25 d’abril de 2022, ambdós
inclosos.
-  Festivitats:
       12 d'octubre. Festa Nacional d'Espanya.  
       1 de novembre. Festa de Tots els Sants.
       6 de desembre. Dia de la Constitució.   
       8 de desembre. Dia de la Immaculada Concepció.
       24 de juny: Festa de Sant Joan
-   Dies no lectius i festes locals:  
                                         4 d'octubre de 2021
                                         11 d’octubre de 2021

7 de desembre de 2021 
                                        18 de març de 2022



El Projecte Educatiu, la Concreció Curricular, el Reglament de
Règim Intern, els criteris d’Avaluació i la Normativa de reclamació
de qualificacions estan a disposició de les famílies en Direcció.

DEPARTAMENT  D’ORIENTACIÓ/ GABINET
PSICOPEDAGÒGIC AUTORITZAT

 El Departament d’Orientació estableix entre les seues funcions les
següents:
-  Realitzar una acció preventiva en el medi escolar.
- Coordinar el procés d'avaluació sòciopsicopedagògica per a la
identificació de les necessitats específiques de suport educatiu de
l'alumnat.
-  Atenció a la diversitat:   
·   Detectar dificultats d’aprenentatge  i adaptació escolar.
·   Elaborar ACI’s.
·   Assessorar en adaptacions curriculars.
·   Realitzar seguiments.
·   Reforços i suports psicopedagògics individualitzats o en xicotets
grups.
- Orientació acadèmica: informació  i assessorament sobre
itineraris educatius.
- Orientació professional: informació i assessorament sobre
opcions i camps professionals.
- Orientació personal: atenció individual de problemàtiques
diverses.
- Assessorament al Centre, professorat i famílies.

   LLIURAMENT PREAVALUACIONS                      LLIURAMENT DE NOTES
 

- PRIMERA 25-10-21                                          - PRIMERA 10-12-21

- SEGONA 7-02-22                                          - SEGONA 14-03-22
                                                      
- TERCERA  9-05-22                                         - TERCERA  20-06-22



NORMES  DE  CONVIVÈNCIA

• L'assistència  a classe és obligatòria. Si un/a alumne/a no assisteix  a  la   
mateixa, caldrà comunicar-ho per escrit al tutor/a,  el  primer dia que es
reincorpore a la classe.
• La puntualitat a les classes és essencial.  En cas de retards reiteratius, es
prendran les mesures pertinents.
Per a la classe d'Educació Física, cal dur el xandall del centre i sabates
esportives.
• El llenguatge, el to i el comportament en general ha de ser respectuós
amb els/les companys/es,  professorat i d'altres membres de la Comunitat
Educativa.
• El Col•legi ha de mantenir-se net de papers. És responsabilitat de
cadascú/na no embrutar-lo.
• Els materials o recursos del Centre que es trenquen o deterioren
intencionadament, seran pagats per l’infractor.
• No es pot tenir cap telèfon mòbil al col•legi ni aparells electrònics que no
estiguen autoritzats. 
• En l’horari escolar no es pot eixir del centre sense permís del professor/a
o tutor/a.
• En els canvis de classe els alumnes romandran en l’aula i esperaran el
professorat.

EL COL•LEGI NO ES FA RESPONSABLE DE LA PÈRDUA O SOSTRACCIÓ
D’OBJECTES DE VALOR ( MÒBILS, APARELLS ELECTRÒNICS ...) 

L’ALUMNAT HA D’ACLOMPLIR ESCRUPULOSAMENT LES NORMES
REFERENTS A LA COVID-19. EN CAS DE FER CAS OMÍS A LES
ADVERTÈNCIES DEL PROFESSORAT, SERÀ SANCIONAT.



Mª José Gregori ( Tutora 1r A)
mjose.gregori@colegiocarmelitas.es                 Dilluns 10 :00- 11:00

Ernesto Boluda (Tutor 1r B)
ernest.boluda@colegiocarmelitas.es                 Dijous 15:00-16:00

Fernando Ibiza ( Tutor 1r C)
fernando.ibiza@colegiocarmelitas.es                Dimarts 12:15-13:10

Laura Moratal ( Tutora 2n A)
laura.moratal@colegiocarmelitas.es                   Dimarts 9:00-10:00

Jordi Martí ( Tutor 2n B)
jordi.marti@colegiocarmelitas.es                        Dimarts  11:20-12:15

Doménec Canet ( Tutor 2n C)
domenec.canet@colegiocarmelitas.es              Dimarts 9:00-10:00  

Amelia Alberola ( Tutora 3r A)                            
meli.alberola@colegiocarmelitas.es                  Dijous 10:00-11:00 

Amparo Esquerdo (Tutora 3r B)                        
amparo.esquerdo@colegiocarmelitas.es          Divendres de 9:00-10:00

Maite Mora ( Tutora PMAR)                                 
maite.mora@colegiocarmelitas.es                    Dimarts de 10:00-11:00

Elena Bañuls ( Tutora 4t A LLETRES)
elena.banuls@colegiocarmelitas.es                    Dimarts 10:30 -11:20 

Alberto Ayala ( Tutor 4t B CIÈNCIES)
alberto.ayala@colegiocarmelitas.es                    Dimecres 11:20 -12:15
 
Isabel Gadea ( Tutora PR4)
isabel.gadea@colegiocarmelitas.es                    Dilluns 13 :10-14:05 

Blanca Ferrer
blanca.ferrer@colegiocarmelitas.es                   Dimecres 10:00-11:00

HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES



Kira Puig
kira.puig@colegiocarmelitas.es                        Dimecres  9:00-10:00 

Manel Cervera                                                  
manel.cervera@colegiocarmelitas.es               Dimarts 10:00-11:00  

 
Antonio de la Asunción
toni.delaasuncion@colegiocarmelitas.es          Dilluns  12:15  13:10 

Salvador Catalá
salvador.catala@colegiocarmelitas.es             Dimecres 12:15-13:10 

Rosario Estruch
charo.estruch@colegiocarmelitas.es                Dilluns 14:15 -15:10 

Rosa Gilabert
rosa.gilabert@colegiocarmelitas.es                  Dilluns   12:15-13:10

 
Lorenzo Montoro
lorenzo.montoro@colegiocarmelitas.es            Divendres  10:00-11:00 

Belén Ureña
belen.urena@colegiocarmelitas.es                   Dimecres  11:20-12:15

Francisco Martínez
fran.martinez@colegiocarmelitas.es                 Dijous    11:00-12:00

Noelia Aldea ( Psicòloga escolar)                 
noelia.aldea@colegiocarmelitas.es                    Divendres 9:00-10:00

Nicolás Mengual ( Informàtic)
nicolas@colegiocarmelitas.es

Amparo Moragues- Dep. Orientació            Dilluns  16:00-17:00   
amparo.moragues@colegiocarmelitas.es         Dimecres  9:00- 10:00

                                                                                     
Sonia Martín DIRECCIÓ ESO                          Dimarts 11:30-13:00
sonia.martin@colegiocarmelitas.es                    Dijous 15:00 -17:00 

 
Mónica Gavilá     DIRECTORA GERENT           Dijous  15:00 -17:00 
monica.gavila@colegiocarmelitas.es                Divendres 11:30-13:00



OBJECTIU TRIANUAL 21/24
“EDUQUEM LA MIRADA AMB SENTIT, 

DES DE LA FRATERNITAT, PER AL SERVEI”
 

Treballarem i reflexionarem sobre la nostra pròpia identitat i la nostra responsabilitat
com a integrants de la família Vedruna per a donar resposta amb esperança a la nova

realitat que estem vivint. Què sentit li volem donar a aquesta mirada? Una visió
cristiana d'un mateix, de nosaltres, del món.

 
  Objectiu General de Centre del curs 2021 2022

“EDUQUEM LA MIRADA AMB SENTIT”
 

Valors que destaquem:  
INTERIORITAT 
ESPERANÇA 

ALEGRIA  
FRATERNITAT
COMPROMÍS

 
 

Activitats previstes i que realitzarem complint al 100% les normes de seguretat i
adaptant-nos a les circumstàncies del moment, però amb la mateixa il•lusió de

sempre….
 

SETEMBRE:Presentació de l’OGC a tota la comunitat educativa.Tutoria OGC- I
OCTUBRE: Campanya DOMUND (no oblidem als missioners en països del Sud)
NOVEMBRE: Ens preparem per a viure el Nadal en el temps d'Advent.
DESEMBRE: Eucaristia/Celebració del Nadal. Campanya Solidària de Càritas.
GENER: TutorIa OGC-II Celebració del DIa de la Pau i la  No Violència.
FEBRER: Campanya contra la fam, recolçant a Manos Unidas.
MARÇ: Celebració del Dimecres de Cendra.Quaresma, ens preparem per a viure la
Pasqua. 
ABRIL: Eucaristia de Setmana Santa. Celebrem la Pasqua amb alegria. Tutoria OGC-III
MAIG: En el Mes de Maria, l'alumnat d’Infantil i Primària realitza l´Ofrena a la Mare de
Déu. El 22 de maig és el día de Santa Joaquima i , amb la família Vedruna, ho
celebrem amb molta intensitat. Berenar Solidari per a col•laborar amb un projecte de
les Germanes Carmelites en Àfrica. Tómbola Solidària per a l’apadrinament de
Bhawani (Nepal)
JUNY: Festa de la Primera Comunió de 3r de Primària. Eucaristia d’acomiadament de
4t d’ESO.

 
Al llarg de tot el curs:

REFLEXIÓ MATINAL – EDUCACIÓ EN LA INTERIORITAT-EDUCACIÓ EN VALORS HUMANS
I CRISTIANS- COL·LABORACIÓ EN CAMPANYES SOLIDÀRIES I EMERGÈNCIES -
VOLUNTARIAT d'acompanyament a majors “EN BONA COMPANYIA” (quan siga

possible...)- TROBADES DE PASTORAL ESCOLES CATÒLIQUES DE GANDIA- TROBADES
DE LA FAMÍLIA VEDRUNA… 

Per estar al dia, visita el nostre blog: pastoralcarmelites.blogspot.com
 



PLA  D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 ALUMNES   DE  1r 

• 3 GRUPS D’ALUMNES.

• TENEN 2 PROFESSORS DINS L’AULA EN CASTELLÀ ( 3 DIES)

• TENEN 2 PROFESSORS DINS L’AULA  EN VALENCIÀ (1 DIA) 

• REFORÇ D’ANGLÉS ( DIMECRES DE 15 :30 A 16 :30)

 ALUMNES DE 2n:

• 3 GRUPS D’ALUMNES

• TENEN 2 PROFESSORS DINS L’AULA  EN CASTELLÀ ( 1 DIA)

• TENEN 2 PROFESSORS DINS L'AULA  EN VALENCIÀ (1 DIA)

• DESDOBLAMENT DE MATEMÀTIQUES
 

• TENEN REFORÇ  D’ANGLÉS ( DIMECRES 15:30-16:30)
 

ALUMNES DE 3r

• 3 GRUPS D'ALUMNES

• GRUP DE PMAR ( Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment)

• TENEN 2 PROFESSORS DINS L' AULA EN FÍSICA  I QUÍMICA ( 2 DIES)

• TENEN 2 PROFESSORS EN L'AULA EN ANGLÉS ( 1 DIA )

• TENEN  1 HORA SPEAKING ( DIJOUS DE 15:30-16:30)

ALUMNES DE 4t

• 3 GRUPS D'ALUMNES

• GRUP DE PR4 (Programa de  reforç de  4t)

• TENEN 2 PROFESSORS DINS L' AULA EN  ANGLÉS ( 1 DIA) 

• REFORÇ DE MATEMÀTIQUES  (DIMARTS 15:30 - 16:30 CIÈNCIES)
                                                            (DIMARTS  16:30- 17:30 LLETRES)

• TENEN 1 HORA SPEAKING (DIJOUS  DE 16:30-17:30)



INFERMERIA ESCOLAR
 

 El Servei d’Infermeria escolar té com a objectiu fonamental tenir cura de
tots els alumnes i personal del Centre, així com promoure uns hàbits de
vida saludables a tota la comunitat escolar. Entre les seues funcions
destaquen:

1. Funció assistencial:  
• Actuar davant emergències o incidències durant l’horari escolar. 
• Administrar els tractaments prescrits als alumnes. 
• Control i seguiment dels escolars amb malalties cròniques.
 En cap cas la infermera escolar substitueix el Servei del Centre de
Salut ni les consultes mèdiques.

2. Funció docent: 
• Promoure l’adquisició d’hàbits de vida saludables i de prevenció de
malalties mitjançant els programes d’Educació per a la Salut dirigits a tota
la comunitat escolar, a través de tallers i sessions teòrico-pràctiques.

3. Funció gestora:
• Coordinar amb l’equip docent del Centre escolar la planificació de les
intervencions educatives relacionades amb la salut.
• Servir de nexe d’unió entre els diferents organismes involucrats en la
salut, tant públics com entitats privades.

 4. Funció investigadora:
• Realitzar i col•laborar en estudis científics diversos amb la finalitat
d’analitzar els coneixements, actituds i hàbits de salut dels alumnes per a
poder millorar-los.

CURS 21-22 : INICI DE CURS

 Comencem un nou curs i ja tenim molt aprés.  Ens agradaria que aquest
fora un curs "normal", amb abraçades i somriures, però la situació sanitària
mana i continuarem ocultant-nos amb la mascareta i guardant el contacte
per a més endavant.
Però allò important és que continuem... que el col·legi s'obri, amb totes les
mesures de seguretat i amb les mateixes ganes de sempre de trobar-nos, 
 de passar-ho bé, de compartir i d'aprendre.
Gel hirdoalcohòlic, control de temperatura, distància social i mascareta,
marcaran de nou el nostre dia a dia, però també jocs, classes, llibres, amics,
hàbits saludables, bona alimentació, descans reparador, pràctica d'exercici
físic... Tot això per a complir amb el nostre interés de fomentar en el nostre
alumnat i les seues famílies un estil de vida saludable.

Si volen consultar qualsevol dubte, suggeriment o aclariment, poden
contactar també per e-mail en la següent adreça:
infermeria@colegiocarmelitas.es
 
Ángela Buchó- Infermera escolar
  

 
 



Bon curs 21-22


