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NOSALTRES... 
A finals la dècada dels 70, un grup de pares, mares i docents preocupats per l'educació dels seus fills 

inicien el projecte d'Aire Lliure, donada la seua insatisfacció amb la situació d'un sistema escolar que 

potenciava l'escola privada confessional i permetia una deficient escola pública. Per aquest motiu, es 

constitueix la Cooperativa d'Ensenyament Valencià Aire Lliure, titular del centre. Una entitat sense 

ànim de lucre que se suma a l'esforç que, en aquells dies, desenvolupaven altres entitats amb igual fi 

i localitzades en altres territoris amb major tradició autonòmica com Catalunya i Euskadi.  

 

L'objectiu fonamental del centre és incidir en la consecució d'un món més just i lliure. Per açò, el 

col·legi assumeix com a Projecte Educatiu de Centre totes les orientacions pedagògiques que presen-

ten com a característica l'educació activa, creativa, participativa i constructivista. Una educació o-

rientada a la col·laboració i no a la competitivitat, basada en el respecte a la persona i a la seua lliber-

tat i vinculada amb l'entorn sociocultural.  

 

Per tot açò, els membres d'aquesta cooperativa es proposen fer realitat un tipus d'educació integral, 

solidària, de qualitat, no sexista, laica... Una escola oberta a tots que, dins del marc vigent, també 

treballa per i per a la normalització lingüística del valencià. 

Avui, el nostre esforç es tradueix en la formació de persones lliures, autònomes, socials, amb cons-

ciència crítica, amb una preparació adequada per a poder seguir en el sistema educatiu, educades en 

llibertat i en responsabilitat, potenciant el treball en grup i funcionament assembleari, amb capacitat 

per a realitzar una anàlisi crítica de la realitat i amb coneixement i ús del valencià.  
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CONTINGUT  PEDAGÒGIC / IDEARI 
Els principals objectius del nostre ideari són educar per a la democràcia, educar en la participació 

responsable, educar en i per a la llibertat, educar per a la pau, educar per a aprendre a pensar i edu-

car a partir del propi entorn. 

EN QUÈ? 

 

La llibertat de pensar i opinar, la participació responsable a través d'assemblees de classe, consell de 

delegats, consell escolar, en i per a la pau, en tolerància enfront de la diversitat, el respecte als altres, 

la responsabilitat i el respecte a l'entorn físic i cultural. 

COM ? 

 

La base de la nostra metodologia és ENSENYAR A PENSAR, a través d'una metodologia activa, crea-

tiva, participativa, crítica i lúdica. L'objectiu de la nostra educació és l'autonomia INTEL·LECTUAL 

(capacitat de realitzar judicis i prendre decisions un mateix), SOCIAL (conviure en grup) i MORAL 

(partim del moment evolutiu, considerem l'error com a part de l'aprenentatge, l'alumne és el motor 

del seu propi aprenentatge)  
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HORARI 
El col·legi obri a les 7.30 del matí amb l’ “escola matinera”, espai on els xiquets/as que assistei-

xen poden triar entre l'oci i/o repàs. Per a l'ESO disposem d'una ludoteca amb jocs de taula i joguets 

i un camp a l'aire lliure per a fer jocs més dinàmics. Per al REPÀS o estudi disposem d'una biblioteca 

amb llibres i quinze ordinadors connectats en xarxa per a crear un espai de treball idoni amb gran 

amplitud en fonts d'informació. 

 

L'hora d'eixida és a les 16:30h. Per facilitar la recollida dels xiquets i xiquetes i garantir la seua 

seguretat, el Centre romandrà obert i amb vigilància en les seues portes fins a les 17,00h (els 

divendres fins a les 16:45)  

 

Els alumnes i les alumnes que tinguen activitats extraescolars, esperaran els seus monitors o 

monitores en les instal·lacions on es vagen a realitzar. Si voleu veure els xiquets-es desenvolupant la 

seua activitat, ho podreu fer en el lloc que el monitor tinga assignat. 

 

L'alumnat que haja acabat la seua jornada i espere els seus familiars per a la recollida hauran de 

fer-ho dins del centre, no en el pàrquing.  

 MATÍ PATI-

MENJADOR 

COMPLE-

MENTÀRIES 

VESPRADA 

E.P 9:30-13:00 13:00-13:55 13:55-14:55 15:00-16:30 

ESO 1r i 2n 8:30-13:40 13:40-14:30 14:30-15:30 15:30-16:25 

ESO 3r i 4t 8:30-14:30                            14:30- 15:30 DM-DJ 

15:30-16:25 
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 PRIMÀRIA/SECUNDÀRIA 

Passats 5 minuts de l'ho-

rari d'entrada, tant al ma-

tí com a la vesprada, l'a-

lumnat no pot entrar en 

l'aula i es queda en la bi-

blioteca de Primària espe-

rant a la següent sessió. 

 

SECUNDÀRIA 

Inici de les classes. L'a-

lumnat ha d'estar en l'au-

la quan entra el profes-

sor/a. En cas contrari es 

consignarà el retard en 

les fulles d'assistència.  

PRIMÀRIA 

La falta d'assistència cor-

respon als períodes del 

matí i de la vesprada. Ai-

xí, si un alumne falta el 

matí i la vesprada tindrà 2 

faltes d'assistència. 

 

 

SECUNDÀRIA 

Cada falta d'assistència 

s'assigna a cada sessió. 

Així, si un alumne falta 

tot un dia, té 6 faltes 

d'assistència.  

 

Per a justificar les faltes 

d'assistència us informem 

que: 

 -Totes les faltes d'assis-

tència s'han de justificar 

per escrit, ja siga amb una 

nota de les famílies o un 

paper oficial (per exemple, 

del metge, o del dentista) 

-Activant la WEB FAMILIA 

es podran justificar les fal-

tes digitalment (ESO)  

 

-Si comuniqueu per telè-

fon la falta d'assistència de 

les vostres filles i fills, 

aquesta no equival a una 

justificació.  

RETARDS JUSTIFICACIONS ABSENTISME 
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  1r Cicle 2n Cicle 3r Cicle 

   

CCNN 2 2 2 

CCSS 2  2 2 

Música 2 1 1 

Plàstica 1 1 1 

E. Física 2  2 2 

Castellà 5 5 5 

Valencià 5 5 5 

Anglès 3 3 3 

Matemàtiques 
6 5 5 

Cultura Valenciana                            1   

Tutoria 2 2 2  

Tallers 1 1 1 

ASSIGNATURES 
PRIMÀRIA 

En primària es treballen les mateixes assignatures en tots els cursos, a excepció de Cultura Valencia-

na que s'imparteix en 5è.  

 

ELS TALLERS 

Els TALLERS són unes propostes educatives característiques del nostre centre on treballem aspectes 

importants en l'educació del nostre alumnat des d'una perspectiva més lúdica, i motivadora.  
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SECUNDÀRIA 

En secundària existeixen nombroses variables segons el curs. Comencen a oferir-se les assignatures 

optatives des de 1r de l'ESO. 

El Col·legi Aire Lliure fa un gran esforç per a oferir al seu alumnat un ampli nombre d'assignatures 

optatives. D'aquesta manera volem donar resposta als diferents interessos, motivacions i necessitats 

de l'alumnat . 

El quadre d'assignatures queda d'aquesta manera:  

OBLIGATORIES 

1º ESO 
h. 

2º ESO 
h. 

3º ESO 
h. 

4º ESO 
h. 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 

C. Socials 3 C. Socials 3 C. Socials 3 C. Socials 3 

Anglès 
3 

Anglès 
3 

Anglès 
3 

Anglès 
3 

Matemàtiques 4 Matemàtiques 3 Matemà. A/B 4 Matemà. A/B 4 

Ed. Física 
2 

Ed. Física 
2 

Ed. Física 
2 

Ed. Física 
2 

Bio i Geo 3 
 

 Bio.i Geo 2 
 

 

Ètica  2 Ètica  2 Ètica  1 Ètica  1 

 3 Física y química 2 Física y química 2  

 Música 2 Música 2 Música 2 

  Arts and Crafts 2 Arts and Crafts 2 

OPTATIVES 

A elegir 1 (2h) A elegir 1 (2h) A elegir 2 (2h) A elegir 1+2 

  

Iniciación Act. Empren. 

Informàtica 

Arts and Crafts 

  

Francés 

Informática 

Iniciación Act. Em-

pren. 

  

Francés 

Informática 

Tecnología 

Cultura Clásica 

  
Bio+FiQ 

Latín+ Economía 

Tecno+Inic. Act. Empren. 

 

 

Cultura Científica 

TIC 

Música 

Arts and Crafts 
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PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 

Prenent sempre com a referència el nostre ideari i sense oblidar les nostres arrels, el projecte lingüís-

tic de la nostra Escola és un pla d'actuació que, a partir de l'anàlisi de les possibilitats del context i de 

l'ús real del valencià, estableix uns objectius que cerquen l'ús en la major part dels àmbits pedagò-

gics, tots els de gestió, de convivència i de relació en el seu entorn. Un projecte on es tindrà en comp-

te que l'objectiu final de tot el procés serà la normalització plena del valencià, un domini equilibrat 

del castellà i una competència funcional amb l'anglès.  
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PRIMÀRIA 

Castellà Valencià Anglès 

Castellà 

Matemàtiques 

Ed. Plàstica 

Música 2n i  3r cicle 

Ed. Física 

Música 

Valencià 

Ciències Socials 

Ciències Naturals 

Cultura Valenciana 

 

  

 

Anglès 

Taller de música  

Taller de psicomotricitat 

 

Castellà Valencià Anglès 

Castellà 

Matemàtiques  

Educació Física  

Iniciació Act. Emprenedora 

Francès  

Música  

Cultura Clàssica 

Valencià  

Biologia i Geologia  

Física i Química 

Geografia i Història 

Tecnologia  

Informàtica-TIC 

Cultura científica  

  

 

Arts (1r i, 2n,3r i 4t) 

Anglès 

 

IDIOMES EN ELS QUE S’ IMPARTEIXEN  LES ASSIGNATURES 

SECUNDÀRIA 
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TEI: TUTORIA ENTRE IGUALS 

El programa TEI, Tutoria entre Iguals és una estratègia educativa per a la millora de la  
convivència escolar. Té un caràcter institucional i implica a tota la comunitat educativa. És un 
excel·lent recurs per potenciar la  participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de la 
convivència als centres educatius tant de primària com de secundària.  

 

Intervé sobre tots els elements que integren la comunitat educativa: Equip directiu, pro-
fessorat, família i especialment els alumnes, (tutors i tutoritzats)  que es constitueixen en la peça clau 
de la convivència escolar. 

 

El programa TEI, desenvolupa la tutorització emocional entre iguals, en el cas de primària els 
alumnes de 5è curs són tutors emocionals dels alumnes de 3r, en secundària els alumnes de 3r  d'E-
SO  són tutors dels alumnes de 1r. 

 

És recomanada per experts en educació, per exemple la UNESCO, com una de les pràctiques  més 
efectives per a l'educació de qualitat (Topping, 2000). 
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ACCIÓ TUTORIAL 
Els tutors /es desenvolupen el seu treball a través del Pla d'Acció Tutorial (PAT), elaborat i aprovat 

pel Claustre de Professors del centre. En el PAT es determinen els següents espais per a dur-ho a 

terme: 

-1 hora setmanal de tutoria individualitzada, en la qual el tutor treballa individualment o en petit 

grup les diferents qüestions que van sorgint diàriament. 

-1 hora setmanal de tutoria  grupal, en la qual el tutor treballa amb el grup-classe les diferents qües-

tions que van sorgint diàriament. 

-1 hora setmanal d'atenció a les famílies, prèvia cita sol·licitada pel propi tutor o per les famílies. 

Entrevista personal, al final de cada trimestre, amb cada alumne del grup-classe, per a comentar els 

resultats acadèmics i plantejar les millors necessàries per al següent trimestre (3r cicle d’ EP i ESO)  

 

L'objectiu principal del PAT és fomentar el desenvolupament integral de l'alumnat en 

els aspectes socioemocionals, acadèmics, de la convivència a l'aula i de la coordinació 

amb les famílies. 
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 EN VALENCIÀ, LA NOSTRA LLENGUA 

La realitat lingüística en la què estem  immersos és una comunitat majoritàriament castellano-parlant. En 

el nostre projecte ens trobem en tres realitats lingüístiques clarament diferenciades; el castellà,on un  95 

per cent són castellano-parlant,  el valencià,que lluny de ser una llengua en ús és, a més, desprestigiada, i 

l'anglès llengua en alça. 

Aprendre una llengua no és únicament apropiar-se d’un sistema de signes, un codi, sinó també dels signifi-

cats culturals i les formes en les què les persones del nostre entorn ens comprenem i  interpretem la realitat.  

Per tant, la llengua ha d’estar viva. I és el que pretenem en la nostra escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  projecte en el què  la llengua siga un disparador, un despertador d'inquietuds ubicades en tots els àm-

bits; personal, social i acadèmic. Donar-li un sentit vital per a poder abordar les competències en les què 

estem immersos, així, com poder gaudir i potenciar la llengua en totes les seues variants:  

 

Parlar i escoltar. 

Llegir, escriure i reflexionar. 

Cultura i tradició. 
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El nostre objectiu està centrat tant en el coneixement com en l’ús i el gaudi. Un mitjà per a aconseguir-
ho és la lectura, els teatres, els diàlegs... Partim sempre de la realitat per a què transcendeixca en l’aula 
i per a facilitar açò disposem de: 

Desdoblaments en l’àrea lingüística, on portem a terme projectes com:  

.  Biblioteca d’aula. 

.  Foment d’ús d'expressió oral, jocs de paraules provocant un entorn on l’alumne es senta més pro-
per i així poder utilitzar una llengua que no és la materna i gaudir amb ella.  

. Petits teatres, jocs del llenguatge, exposicions, debats, .... 

. En 4t d’ESO motivar els alumnes i preparar-los per a poder-se presentar a les proves de coneixe-
ments de valencià grau Mitjà(C1) en la Universitat d’Alacant. 

Activitats extra curriculars, que van mès enllà de l’aula:  

 . Teatre en valencià patrocinat pel servei de cultura de la Universitat d’Alacant   

 . Cine en valencià 

       . Diferents visites culturals: Museu del torró. Xixona. Betlem de Tirisiti. Alcoi.Museu i Casa de la 
Festa, Basíl·lica de Sta María, Torre Campanari. Elx... 

A banda, i molt important: 

Promocionem i utilitzem el valencià fóra de l’aula com en els corredors, patis, menjador, activitats 
extraescolars...de manera natural i facilitadora, i així, es motiven els alumnes i s’afavoreixca la 
competència comunicativa.  

Realitzem  projectes intercurriculars en altres àrees entre tecnologia i valencià ( 9 d’octubre, Set-
mana Cultural, etc.) 

Per grups reduïts els alumnes d’ESO baixen a compartir activitats, jocs, teatres... a l’alumnat d’EP. 

Duem a terme les estratègies de comunicació per a la implicació i el compromís dels professors, de 
les famílies i de la resta de la comunitat educativa en l’assoliment de l’objectiu final: garantir una 
millor competència lingüística. 
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ATENCIÓ  A LA DIVERSITAT 
 

L'atenció a la diversitat educativa és ú dels senyals d'identitat del nostre centre. Mitjançant desdobla-
ments, suports, reforços i el treball del Departament d'Orientació i del Gabinet Psicopedagògic, el 
centre fa un vertader esforç organitzatiu i pedagògic per poder fer una oferta educativa de la major 
qualitat i aprofundir en la formació integral del nostre alumnat. 

 
 
L'atenció a la diversitat no és sinònim de treball amb l'alumnat amb dificultats. Al contrari, atendre a 
la diversitat és disposar dels recursos educatius i humans necessaris per a afrontar dins i fora de l'au-
la totes les necessitats que sorgeixen d'un alumnat divers i únic. En definitiva, de proposar una pràc-
tica educativa adequada a les diverses capacitats, interessos i motivacions del conjunt de l'alumnat 
del nostre Centre, de cada grup-classe i de cada alumne i alumna en concret.  

 
 
Des d'un desdoblament (fer dues assignatures al mateix temps, cadascuna amb la meitat de l'alum-
nat, i en l'hora següent fer el contrari) fins a un suport o reforç (entrada en l'aula de dos o tres profes-
sors). Des de l'atenció i el treball individualitzat fins al treball en petit grup en l'aula de Pedagogia Te-
rapèutica. Des de l'Orientació acadèmica professional i educativa fins a l'atenció psicopedagògica i el 
treball en les Tutories.  
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PRIMÀRIA 

• Reforços:  

1r cicle:  19 hores setmanals. 

2º cicle: 16 hores setmanals. 

3r cicle: 14 hores setmanals 

6 hores setmanals d'ús TIC’s per al reforç lecto-escriptor. 

A més: 

Una mestra especialista en PT 

Una mestra especialista a fer suports terapèutics. AL 

• Desdoblaments:  

1r cicle: 4 hores (repartides entre Coneixement del Medi i Valencià) 

2º cicle: 4 hores (repartides entre Coneixement del Medi i Valencià) 

3r cicle: 4 hores (repartides entre Coneixement del Medi i Inglés) 

 

SECUNDÀRIA 
• Reforços:  

Departament de Ciències: 8 hores setmanals  

Departament de Lletres: 5 hores setmanals 

Departament d'Humanitats: 1 hora setmanal 

Tots els departaments: 6 hores setmanals de projectes multidisciplinars 

• Desdoblaments:  

Departament de Ciències: 4 hores setmanals 

Departament de Lletres: 6 hores setmanals,  

Departament d'Humanitats: 4 hores setmanals 

A més: 

Una mestra especialista en PT 

 
DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ  

 
• Orientació: 8 hores (ESO) 

  
• Gabinet Psicopedagògic: 17 hores (EP i ESO)  

 
• Pedagogia Terapèutica: 50  hores (EP i ESO)  

 
• Audició i llenguatge: 7:30 hores   



 ANGLÈS EN AIRE LIBRE 

Des del col·legi Aire Lliure entenem que ensenyar l'anglès és una oportunitat de proporcionar-li als 

vostres fills/as, xicotetes personetes ara, grans persones en el futur, l'acceptació de la diversitat i la 

diferència com un factor enriquidor que ens fa créixer com a persones més tolerants, respectuoses i 

per tant, més felices.  Entenem que adquirir una segona i tercera llengua implica ajudar-los a es-

tructurar la realitat que ens envolta des d'una perspectiva diferent a la qual coneixem des 

que som xicotets, açò és els donem les eines perquè se senten capaces, respecten i valoren la 

realitat plural en la qual vivim.  

Per tant els continguts arreplegats en l'actual LOMQE es transmeten sempre des d'aquesta perspec-

tiva i amb aquesta única fi. Saber anglès per a poder, comunicar-me per a entendre altres realitats, 

per a ser més tolerant, millor persona, més feliç. 

Aconseguir aquest objectiu  és una meta difícil quan només tenen un espai i un temps tan reduït 

(dues o tres sessions setmanals). No obstant açò, per a aconseguir-ho, des de fa anys ens anem em-

barcant en nous projectes i obrint nous 

fronts que van més enllà de l'aula i que em-

barquen no solament l'àrea sinó a tota la 

comunitat educativa, a col·legis anglesos o 

fins i tot a la Universitat. 

 

 

Destaquem els següents:  

-S’imparteix Plàstica en tots els cursos de l'ESO. 

-Gràcies a la plataforma educativa (Schoology) este-
nem la classe d'anglès a casa. 

-S'inicia un projecte de penpal amb alumnes angle-
sos i alumnes de 2n de l'ESO. 

-Projecte en conjunt primària i secundària sobre l'autora escocesa Julia Donalson.  

-Iniciem el projecte de trobades entre alumnes universitaris de diferents nacionalitats i els nostres alumnes de l'ESO.  

-A més mantenim l'intercanvi que cada any va creixent i afermant-se no solament a Espanya, sinó també a Anglaterra.  

-Mantenim l'assistent de conversa americà (EP i ESO) amb la finalitat de comprendre la cultura d'un altre país de mane-
ra directa. 

-Tallers de EP (psicomotricitat i musical) vehiculats en anglès. 

Cadascun d'aquests projectes està superant els objectius proposats. Els resultats de tots aquests projectes es veuen no 
solament en el dia a dia en l'aula sinó quan ixen del col·le. Molts antics alumnes passen anys en l'estranger, fan Erasmus 
o estudien carreres universitàries en altres idiomes i mai van veure l'anglès com una assignatura sinó com una eina per 
a poder créixer més alt.  

 



SEGELL AIRE LIBRE 
Com ja vam iniciar en anys anteriors, durant aquest curs, continuarem utilitzant la mateixa meto-

dologia de treball, enfront de les celebracions generals que realitzem en el col·legi: triar una temà-

tica central, relacionada amb l'ideari del centre, sobre la qual giraran totes les activitats proposa-

des.  

 

El tema triat per a aquest curs és: PERFECTAMENT IMPERFECTES. Conèixer diferents 

realitats ens ajuda a apreciar el valor afegit d'allò que se surt de la norma establer-

ta. La nostra proposta es basa a aprendre a mirar i mirar-nos amb afecte i determi-

nació per ser capaces de desenvolupar una consciència crítica cap al nostre entorn 

social, cultural, econòmic, emocional...  

AIRE 

LIBRE 
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ESCOLA DE  FAMÍLIES 

Cada curs oferim la possibilitat de participar en els nostres tallers de famílies i cursos 

específics. 

 

L'objectiu d'aquestes trobades és oferir un espai de reflexió, comunicació i intercanvi, on puguem 

abordar les dificultats, inquietuds i reptes que comporta la tasca de ser pares i mares i educar en el 

nostre món actual. També es facilitaran recursos i estratègies per a educar als fills/es; donarem o-

riententacions i pautes concretes per a afrontar millor algunes situacions de canvi en la vida familiar, 

com són les separacions, pèrdues o dols, adopcions, etc. I facilitarem eines que ajuden a donar possi-

bles solucions en alguns casos concrets.  

EP 

ESO 
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LES TIC -TAC –TEP 

Les TAC (tecnologies per a l'aprenentatge i la comunicació) ens permeten acostar el món real a les 

nostres aules, fins i tot, interactuar amb ell. També ens possibilita compartir el que sabem o hem 

après, o bé col·laborar amb uns altres per a aprendre junts. 

Aquestes tecnologies les entenem com una eina de recolzament en la construcció del coneixement 

del nostre alumnat, com un recurs educatiu per usar al currículum alhora que es tracta d'una via per 

a desenvolupar les competències digitals en els nostres alumnes que ja són ciutadans del segle XXI. 

 

D'altra banda tenim molt present que l'escola ha d'evolucionar segons els temps i açò implica que el 

professorat ha d'adaptar-se aquestes noves situacions. La planificació, formació i infraestructures, 

han d'estar regulades i seqüenciades per a una implementació progressiva dels recursos, eines de 

treball i la formació del professorat. El document que plasma les intencions amb les tecnologies per 

a l'aprenentatge i la comunicació rep el nom de Pla TAC.  

El Pla TAC  esta disponible en la web del col·le. 
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L'alumnat de Secundària sí pot acudir al centre amb els aparells electrònics que 

considere: telèfon mòbil,  reproductors de música... complint les següents normes : 

 

-Dins de l'edifici, i per descomptat de les aules, s'han de tenir apagats i guardats. 

Podran utilitzar-se quan el professorat ho indique en una activitat deter-

minada.  

-Si un alumne/a utilitza un d'aquests aparells electrònics a l'interior de l'edifici o du-

rant les classes (sense autorització), li serà retirat per qualsevol dels treballadors del 

centre, prèvia desconnexió. Li serà retornat al final del dia. La reiteració d'aquest 

fet serà sancionada amb la retirada i la prohibició del seu ús al centre. 

-L'ús al pati d'aquests aparells estarà permès sempre que es faça un ús responsable 

dels mateixos. Quan algun professor i/o personal del centre veja que es fa un mal ús, li 

serà retirat. 

-El centre no es fa responsable de la pèrdua o substracció dels aparells elec-

trònics, ja que la seua presència al centre correspon a la decisió de l'alumne/a i 

la seua família. 

-Si un alumne/a necessita contactar per motius d'urgència mèdics amb la 

seua família, o viceversa, l'alumne/a podrà utilitzar els telèfons del centre, prèvia au-

torització del seu tutor o de l'Equip Directiu. 

 

 NORMES SOBRE L’ÚS  D’APARELLS  ELECTRÒNICS 
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SEGURETAT EN LA XARXA 
Les noves tecnologies (mòbils, tablets, ordinadors, projectors…) i xarxes socials són 

una fantàstica eina de comunicació , aprenentatge i treball, però un ús inadequat pot 

alterar el correcte funcionament (la convivència ) tant dins com fora de la comunitat 

educativa.  

 

Aire Lliure aposta per l'educació en i amb la noves tecnologies, però educar és tasca de tots i 

totes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTES 

-Jornades de formació per a mares/pares i docents. 

-Jornades d'informació/formació per a alumnat. 

 

Des del centre us recomanem assistir a aquestes jornades per a conèixer i fomentar 

de manera adequada les noves tecnologies. Així mateix us proposem unes pàgines 

web a manera informativa i de consulta.  

http://www.pantallasamigas.net 

http://www.segu-kids.org/padres/control-parental.html 

http://www.pantallasamigas.net/
http://www.segu-kids.org/padres/control-parental.html


22 

FESTES  I   CONMEMORACIONS  

Aire Lliure és conscient  que el procés d'ensenyament i aprenentatge del nostre alumnat no és un procés 

exclusiu que es realitza únicament a les aules. Aquest es fomenta en cadascuna de les oportunitats edu-

catives que estan recollides en el nostre Ideari i el nostre Projecte Educatiu. 

Per tant, les sortides (mercat), viatges d'estudi, festivitats (Dia del Llibre, Foguera), visites culturals 

(teatres, concerts, cinema), tallers (ús de les TIC, vials, gastronòmics), xerrades, commemoracions (25 

de novembre), jocs cooperatius….que realitzem durant el curs escolar, són activitats lectives i educa-

tives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS: 

-Conèixer i valorar la importància social de les festes en el passat i en el present. 

-Entendre la nostra història i participar de forma activa en els projectes de grup, compartint materials i unint esforços per 

realitzar una tasca comuna. 

-Conèixer i recuperar la nostra identitat cultural, acceptar el nostre com a diferent i valorar el dels altres. 

-Ajudar als nens i nenes d'Educació Primària a organitzar el seu propi calendari: el 9 d’octubre, tots sants i hallowen, festa 

d’hivern, la setmana de la pau, carnestoltes, dia del llibre, fi de curs…. són la finalització o l'inici d'una unitat didàctica. 

-Participar i col·laborar en projectes amb l'alumnat de primària i secundària. 
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9 D’ OCTUBRE 

SETMANA DE LA PAU/CULTURAL 

VIATGE D’ESTUDIS 

MONA DE PASCUA 

DIA DEL LLIBRE 

FESTA DE LA FOGUERA 

CARNESTOLTES 

FESTA ACOMIADAMENT 4T ESO 

25 DE NOVEMBRE 

FIRA D’ HIVERN 

DIA DE LA PAU         DIA DEL ARBRE 

8 DE MARÇ 
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CALENDARI ANUAL 

PRIMÀRIA 
 

REUNIONS PEDAGÒGIQUES 

1ª reunió pedagògica 

1r i 2n d’EP: 3 d’octubre, 17:00h 

3r i 4t d’EP: 2 d’octubre, 17:00h 

5é i 6é d’EP: 4 d’octubre, 17:00h 

2ª reunió pedagògica 

1r i 2n d’EP: 12 de febrer, 17:00h 

3r i 4t d’EP: 14 de febrer, 17:00h 

5é i 6é d’EP: 13 de febrer, 17:00h 

3ª reunió pedagògica 

Tota EP: 19 de juny 

 

AVALUACIONS 

1ª avaluació: Del 27 de novembre al 15 de desembre 

2ª avaluació: Del 12 al 22 de març 

3ª avaluació: Del 4 al 15 de juny 

El calendari anual s'organitza al setembre. En ocasions aquestes dates són modifica-

des al llarg del curs escolar. Per açò, quan estiga a prop una activitat es recor-

darà a través d'una circular.  
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SECUNDÀRIA 
 

REUNIONS PEDAGÒGIQUES 

1ª reunió pedagògica 

2n i 4t d’ESO: 3 d’octubre, 17:00 

1r i 3r d’ESO: 5 d’octubre, 17:00h 

2ª reunió pedagògica 

1r i 2n d’ESO: 23 de gener, 17:00h 

3r i 4t d’ESO: 25 de gener, 17:00h 

3ª reunió pedagògica 

Tota l’ESO: 14 de juny 

 

AVALUACIONS 

1ª avaluació: Del 27 de novembre a l’1 de desembre 

2ª avaluació: Del 26 de febrer al 2 de març 

3ª avaluació: Del 4 al 8 de juny 
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SERVEIS  DE LA COOPERATIVA 
A més del concert educatiu que té el col·legi Aire Lliure la cooperativa ofereix altres serveis. 

 

 

-GABINET PSICOPEDAGÒGIC 

-ESCOLA MATINERA 7:30 a 9:30h 

-ADMINISTRACIÓ 

-NETEJA 

 

 

-ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:  

 

PRIMÀRIA  

·HORARI: DE 14.00 A 15.00H 

·ESTUDI 

·BIBLIOTECA 

·DIBUIX 

·LUDOTECA 

·ECODIVER 

·EDUCANET 

·CREARTE 

·BALL 

·PLAYTIME 

·JOCS DE PATI 

SECUNDÀRIA 

·HORARI: DE 14.45 A 15.45 

·INFORMÀTICA  

·ANIMACIÓ LECTORA 

·LUDOTECA  

·CINEMA 

·ESTUDI 
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-MENJADOR: 

HORARIS:  

·SETEMBRE I JUNY: DE 13:30H A 14:30H 

·OCTUBRE -MAIG: DE 13:00H A 15:00H 

 

RECORDEU 

Heu d'enviar una nota si la vostra filla/o necessita un menú de dieta.  

 

Certificar per part del metge si el /la vostre/a fill/a pateix alguna intolerància alimentària i/o 

al·lèrgia. 

 

Si la vostra filla/o menja esporàdicament, ho heu de comunicar a la coordinadora i a l'admi-

nistració amb 24 hores d'antelació. 

  

Heu d'avisar per mitjà d'una autorització, amb 24 hores d'antelació, si vostra/e filla/ marxa a 

menjar fora del centre.  
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Les activitats extraescolars oferides* per a aquest nou curs, són les següents:  

*Es necessita un nombre mínim d'alumnes/as per poder realitzar l'activitat, per tant, a partir 

d'octubre es coneixeran les activitats que sí han aconseguit formar grup.  

  
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

FUTBOL 3r a 6é d’EP 
  

3r a 6é d’EP 
  

FUTBOL 
1r i 2n d’ EP 

      

AIKIDO 
  

EP   EP/ESO 

VOLEIBOL 
  

ESO EP ESO 

BASQUET 
  

EP/ESO 
  

EP 

ESCACS EP/ESO 
      

GUITARRA     EP/ESO   

ANGLÈS 
  

EP/ESO 
  

EP/ESO 

ENSINISTRAMENT DE 

GOSSOS 

  
EP/ESO 

  
  

T. PERIODISME 3r a 6é d’EP   
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COMITÉ MEDIAMBIENTAL 
Formem part del projecte de l'Ajuntament d'Alacant  AGENDA 21 des del curs escolar 2010-11. De nou, ens plantegem l'objectiu 

de portar endavant el nostre projecte d'educació ambiental, per seguir donant a conèixer, promoure, implantar i fomentar els 

principis del desenvolupament sostenible. 

Entre les accions més rellevants que desenvolupa el comitè, es troba: 

- la utilització de paper reciclat. 

- el reciclat de paper usat. 

- el reciclat de residus no orgànics: tòner, piles, etc... 

- l'ús de bombetes de baix consum 

- l'adopció de mesures d'estalvi en el consum aigua i electricitat . 

- la reducció del nivell de sons en aules i menjador.  

- el reciclat de materials en desús amb finalitats artístiques o educatius. 

- el reciclat de les restes orgàniques vegetals per a la producció de compost vegetal. 

- la promoció  de campanyes de sensibilització: cartells, xerrades i activitats per a tota la Comunitat Escolar. 

- el senderisme i el coneixement dels espais naturals de la nostra comunitat i per l'entorn més proper.  

- la promoció de jornades de treball ambiental dirigides tant a alumnes com a pares i professors. 



PLA  DE FOMENT  LECTOR 
Des de fa anys, la lectura ocupa un lloc important al nostre centre. De fet disposem de dues 

biblioteques, una per a Primària i una altra per a Secundària. Llocs on el que prima és la lectura plaent 

de bons llibres; on els llibres que hi ha no són comprats per col·leccions a l'ús, sinó que sofreixen una 

selecció prèvia; on es dedica un temps fos i dins de l'horari lectiu, perquè hem de predicar amb l'exem-

ple i no relegar la lectura a certs moments; on no n’hi ha obligatorietat d'una lectura concreta (excepte 

activitats concretes); on el primer-a a llegir és el propi-a professor-a, com a exemple i com a manifes-

tació del seu compromís; on el professor-a porta entre els seus documents de treball un llibre, sem-

brant la curiositat entre l'alumnat; on tenen l'opció de poder trobar el seu propi llibre, tancant el que 

tinguen a la mà si no és l'adequat per a aquest moment vital; on no és únicament una activitat de bibli-

oteca, sinó d'aula, perquè el llibre forma part de nosaltres i ens acosta a tots aquests mons que estan al 

nostre al voltant i, de moment, no podem accedir. 

Per aquests motius, en qualsevol acte, festa, celebració… és fàcil trobar una referència al llibre, a la li-

teratura, a la poesia. Juntament amb la celebració del dia del llibre, on adquireix el seu màxim prota-

gonisme, al costat d'altres activitats puntuals on el llibre forma part del triangle màgic: lector-a/llibre/

receptor-a, i, consegüentment, la lectura. 

D'aquesta forma, apostem, com ja vam dir, per la lectura gojosa, plaent, plena de valors, on 

l'important és deixar-se submergir en els nombrosos camins de les paraules  i il·lustracions del llibre… 

i no en la lectura investigadora, de cerca de continguts i de respostes a qüestionaris. La comprensió 

lectora estaria immersa dins del camí cap a una competència literària satisfactòria. 



NOTA IMPORTANT: 

Totes les imatges utilitzades per il·lustrar aquest Butlletí Informatiu tenen Copyright. Volem aclarir que han estat utilitza-

des sense ànim de lucre. 



La ment que s'obre a una nova idea, mai tornarà a la se-

va grandària original.                             

                               Albert Einstein 


