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ADMISSIÓ CURS 2021-2022.
AVÍS IMPORTANT

La situació derivada de la pandèmia pel COVID-19 
ha obligat a l’adopció de mesures extraordinàries en 
l’escola, que estan recollides en el pla de 
contingència del centre i s’apliquen seguint les 
instruccions de les autoritats sanitàries i educatives.
Aquestes mesures han obligat a adaptar 
l’organització del centre i les activitats que s’hi 
realitzen i, en alguns casos, les condicionen 
fortament o les impedeixen totalment.
En el moment que la situació ens ho permeta es 
revertiran totes aquelles decisions que ens hem vist 
obligats a adoptar i tornarem a ser l’escola oberta i 
col·laborativa que desitgem ser.  



  

EL NOSTRE CENTRE:

● Tenim nou unitats* (tres d’ed. infantil, sis de primària).
● Plantilla: entre 15 i 17 mestres (inclou especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i 

Llenguatge), orientadora, conserge, cuineres i monitors i monitores de menjador.
● Instal·lacions: edifici principal, aulari d’ed. infantil i magatzems. Pati esportiu i d’esplai, i 

patí específic d’infantil amb jocs i sorral. El centre està inclós en el pla EDIFICANT 
(Conselleria d’Educació i Ajuntament de València), que preveu obres de millora en el pati i 
un nou aulari per a ed. infantil.

● Horari: de 9,00 a 12,45 hores/de 15,00 a 16,30 hores (divendres: de 9’00 a 13’00 h ).
● Altres serveis: menjador escolar* (de 12,45 a 15,00 hores), i, gestionats per l’AMPA, 

escola matinera* (a partir de les 8,00 hores), hort escolar, activitats extraescolars* (fins les 
18,00 h, aproximadament), escola d’estiu*, col·laboració en celebracions i festivitats*, etc.

* Aquests són alguns dels aspectes habituals de l’oferta de l’escola que han sigut fortament modificats en aplicació 
de les mesures previstes pel pla de contingència davant la COVID (organització de grups tancats de convivència, 
per exemple). Si la situació ho permet, es plantejarà el curs pròxim tornar a la normalitat. 



  

EL NOSTRE CENTRE: menjador escolar

● Servei complementari amb dos objectius: assistencial (proporcionar l’alumnat almenys un menjar 
adequat al dia, permetre la conciliació laboral i familiar) i educatiu (promoure una alimentació saludable i 
hàbits higiènics) 

● Servei adjudicat a una empresa d’alimentació, el menjar es cuina al centre (dos cuineres). L’alumnat és 
atés per monitors i monitores abans, durant i després de dinar.

● Organització i funcionament:
– Grups per edats i cursos. La taula com a unitat de convivència i d'educació alimentària, amb especial 

atenció als més menuts. Control dels hàbits d’higiene abans, durant i després de menjar. Temps 
aproximat per dinar: 40 minuts.

– Cal tastar tot el menjar. És important acostumar-nos a menjar de tot. No s’obliga a menjar, però si 
s’estimula i motiva per a fer-ho. Hi ha exemples de menú publicats en aquest mateix bloc.

– Possibilitat d’accedir a les convocatòries de beques de menjador quan es publiquen. Preu del menú: 
el que determine cada curs escolar l’administració.

– Atenció a alumnat amb al·lèrgies i intoleràncies (sempre amb justificació mèdica). Dieta especial per a 
l’alumnat amb trastorns digestius ocasionals. Atenció a altres circumstàncies culturals o religioses.

– Informació diària de les incidències en el menjar o la convivència. Contacte mitjançant la aplicació 
mòbil de l’empresa.



  

VISITEM EL CENTRE: Els patis

Patí esportiu
Porxo

Zona de jocs Zona de jocs

Pati d’infantilPati d’infantilZona d’entrada i accés a 
biblioteca



  

VISITEM EL CENTRE: espais comuns

Aula d’informàtica

Primer pis

Aula de música/aula
multiusos

MenjadorMenjador



  

VISITEM EL CENTRE: aules



  

TRETS D’IDENTITAT: COM SOM?

● Som escola pública, valenciana i de qualitat.
● Som escola participativa, arrelada, oberta al barri i a la 

cultura.
● Som escola de pau, solidària i educadora en igualtat.
● Som escola inclusiva, creativa i innovadora.
● Som escola democràtica, participativa, crítica i ecològica.
● Som escola plurilingüe i multicultural. 



  

TRETS D’IDENTITAT: el Projecte 
Lingüístic del centre (PEPLI)
● Currículum en tres llengües:

● Treball de les llengües des del punt de vista competencial, 
basat en l’ús, l’expressió i les habilitats comunicatives. 

Ed. Infantil Ed. Primària

VALENCIÀ 90 % 55 %

CASTELLÀ 0 % (Aparició de 
forma oral i 
espontània)

25 % (Castellà, Rel/Valors, Projectes multidisciplinaris). En 
primer cicle, mentre es consolida l’adquisició de la 
lectoescriptura, el treball és, fonamentalment, oral.

ANGLÉS 10 % (4 sessions 
de 30’)

20 % (Anglés, Ed. Física)



  

TRETS D’IDENTITAT: educació 
emocional.
● Treball de prevenció de conflictes: la consigna des 

d’educació infantil és “Violència Zero”.
● Model dialògic de convivència, basat en el respecte, 

l’empatia i el diàleg com a eina de resolució de conflictes.
● Informació, comunicació permanent i tutoria amb les 

famílies.



  

TRETS D’IDENTITAT: COM TREBALLEM? 
metodologies i innovació. 

● Metodologies múltiples: no adoptem una sola línia de treball, sinò que fem servir allò que ens sembla útil de tots els 
enfocaments metodològics a la nostra disposició en cada moment. 

● Opció metodològica per projectes de treball i material d’elaboració pròpia. Ús limitat de llibres de text, sempre com 
a recurs, no com a base del procés d’ensenyament-aprenentatge.

● Ús responsable de la tecnologia en tots els nivells des d’infantil a primària (ordinadors, pissarres digitals, etc.). En 
cinqué i sisé de primària, tauletes i aules virtuals com a eines bàsiques per a alumnat i professorat.

● Treball multinivell, multidisciplinar, competencial i, en alguns nivells, amb unitats didàctiques integrades.

● Plantejament inclusiu: treballem per ajudar a tots i totes a superar les seues barreres a l’accés, la participació, i 
l’aprenentatge.

● Compromís amb la formació permanent i actualització del professorat.

● Col·laboració en xarxes i projectes d’investigació (fundacions, universitats, TFG, etc.)



  

INCORPORACIÓ AL CENTRE.

En la situació actual no podem preveure com serà l’inici del curs 2021-2022. L’administració 
publica cada any les normes d’inici de curs. S’hi recullen les condicions dins de les quals els 
centres organitzem la incorporació del nou alumnat d’infantil per afavorir la seua adaptació a 
l’entorn escolar. De moment, vos podem contar el que hem fet aquest curs en setembre, que, 
en circumstàncies normals, seria el que faríem a l’inici del curs proxim també amb el nou 
alumnat de tres anys. Més endavant se vos informarà de les decisions i canvis que puguen 
tindre lloc una vegada haja avançat el procés d’inscripció:
 
● Primera setmana lectiva: dividim el grup en dos (12 i 13 xiquets i xiquetes). Un grup 

s’incorpora a les 9,15 h i acaba a les 11 h. El segon grup comença a les 11,15 h i s’està al 
centre fins a les 13 h. Esta setmana no utilitzen el servei de menjador.

● Segona setmana lectiva: tot l’alumnat assisteix de 9 h fins a les 12 h, quan se’n van a casa. 
Si volen fer ús del menjador, ho fan de 12 h a 13 h, sense coincidir amb la resta
de l’alumnat. A les 13 h han de ser arreplegats per les famílies.

● Tercera setmana lectiva: horari normal, de 9 h a 13 h. Menjador també en
 horari normal, fins a les 15 h.



  

ADMISSIÓ: INFORMACIÓ OFICIAL.

A causa de les circumstàncies actuals (estat d’alarma, confinament, etc.), 
encara no s’ha iniciat el procés d’admissió de sol·licituds de matrícula per 
al curs 2021-2022: no ha estat publicada la normativa que l’ha de regular i, 
per tant, no disposem d’informació oficial sobre calendari o procediments.
Segons ens vaja arribant esta informació, la posarem a disposició de totes 
les persones interessades.

La informació disponible ha de publicar-se a les pàgines dels organismes oficials:

● Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio

● Ajuntament de València. Regidoria d’Educació:
https://educacio-valencia.es/curso-2020-2021/

● Bloc del procés d’admissió (ciutat de València, curs passat, sense actualitzar, 
però molt informativa):
https://admissiovalenciacapital.blogspot.com

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio
https://educacio-valencia.es/curso-2020-2021/
https://admissiovalenciacapital.blogspot.com/


  

QUÈ FEM EN LA NOSTRA 
ESCOLA?

APRENEM A 
SER PERSONES

COM?



  

FEM ASSEMBLEES

 ✦ Exposem oralment, en parella o 
grups reduïts, les opinions 
personals. 
La capacitat comunicativa es posa 
en joc a l’hora d’expressar idees, 
explicar un procés en veu alta, donar 
instruccions, etc.

 ✦ Escoltem activament els nostres 
companys. 
Fem dinàmiques en les quals, per 
exemple, un alumne o alumna fa una 
tasca segons les consignes que li 
dóna el company/a.



✦ Assumim 
responsabilitats 
senzilles i tasques 
individuals, i així 
contribuïm a la 
consecució d’objectius 
comuns.
✦ Aprenem a 
seqüenciar processos i 
respectar els torns.

TENIM RESPONSABILITATSTENIM RESPONSABILITATS



TREBALLEM LES RUTINES

Són aquelles activitats que fem 
cada dia, de forma regular i 
periòdica. Requereixen habilitats 
que, una vegada adquirides, creen 
aprenentatges, constitueixen 
hàbits, fomenten l’autonomia i 
generen seguretat.



  

TREBALLEM PER PROJECTES



✦ Activem coneixements previs.

✦ Orientem l’aprenentatge cap 
als continguts que es treballaran 
després.

✦ Generem idees noves a partir 
d’altres idees.

AMB ELS PROJECTES...



  

CONSTRUÏM JOCS I JUGUEM

 ✦ Per aprendre a gestionar els temps.

 ✦ Per fomentar habilitats bàsiques com el 
diàleg.

 ✦ Per aprendre a escoltar i a esperar el 
torn per a parlar.

 ✦ Per afavorir la bona relació entre 
nosaltres.



  

FEM GRAFOMOTRICITAT



  

I GRAFOMOTRICITAT VIVENCIADA



  

FEM LECTO-ESCRIPTURA



  

FEM MATEMÀTIQUES



  

I CADA DIA EN CLASSE...

 ✦ Responem preguntes i resolem problemes.
 ✦ Reflexionem sobre la manera més eficaç 

de fer les activitats.
 ✦ Escoltem activament i aprenem a 

expressar-nos amb claredat



  

TAMBÉ...

Ens divertim amb les  
taules de llum i un  
programador amb 
forma de vespa...



L’estructura d’una activitat 
cooperativa ens ha d’ajudar 
a treballar els uns amb els 
altres, a comptar amb tots, a 
col·laborar. 

FEM TREBALL COOPERATIU



  

FEM TALLER DE PLÀSTICA



  

I FEM TREBALL EN GRUP



  

TENIM UN RACÓ DELS 
SENTIMENTS I LES EMOCIONS

Així treballem el 
desenvolupament de les 
nostres habilitats 
socioafectives i 
comunicatives



  

UTILITZEM ELS ORDINADORS

 Al racó de l’ordinador A l’aula d’informàtica



  

FEM RELAXACIÓ



  

TREBALLEM AMB ELS COMPANYS 
MAJORS 



  

FEM ACTIVITATS FORA DEL CENTRE



  

FEM EIXIDES RELACIONADES AMB 
ELS PROJECTES



VISITEM I TREBALLEM L’HORT DE 
L’ESCOLA 



  

FEM PSICOMOTRICITAT

Treballem Psicoguai al pati amb molt 
de material: juguem, guanyem 
autonomia i coneixem les possibilitats 
dels nostres cossos



  

I ANGLÉS... 



  

I MÚSICA...  



  

I LES FAMÍLIES... 

Col·laboren molt amb l’escola, ens ajuden a fer tallers, també 
venen fundacions, ONG, etc. 



  

SOM XIQUETS I XIQUETES, 
TREBALLADORS, FAMÍLIES...

Ja ens coneixeu un poc. 
Només heu de pensar...
           

VOLEU FORMAR PART DE LA 
NOSTRA ESCOLA?  



  

GRÀCIES PEL VOSTRE INTERÉS!

Segur que encara teniu dubtes: si podem, vos ajudarem a resoldre’ls.
Per contactar amb nosaltres:

●Núm. de telèfon:

962564870
●Correu electrònic:

46017225@gva.es
●Pàgina Web:

https://portal.edu.gva.es/ceipcarlessalvadorvlc/
●Blog:

ceipcarlessalvador.blogspot.com/

mailto:46017225@gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipcarlessalvadorvlc/
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