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Colegio Aire Libre 

NOSALTRES... 
INTRODUCCIÓ 

 

A finals de la dècada dels 70, un grup de pares, mares i 

ensenyants preocupats per l'educació dels seus fills ini-

cien el projecte d'Aire Lliure, a causa de la seua insatis-

facció amb la situació d'un sistema escolar que potenci-

ava l'escola privada confessional i permetia una defici-

ent escola pública. Per aquest motiu, es constitueix la 

Cooperativa d'Ensenyament Valencià Aire Lliure, titular 

del centre. Una entitat sense ànim de lucre que s’agrega 

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 Euska-

di.  

L'objectiu fonamental del centre és incidir en la consecució d'un món més just i 

lliure. Per a això, el col·legi assumeix com a Projecte Educatiu de Centre totes 

les orientacions pedagògiques que presenten com a característica l'educació ac-

tiva, creativa, participativa i constructivista. Una educació orientada a la 

col·laboració i no a la competitivitat, basada en el respecte a la persona i a la se-

va llibertat i vinculada amb l'entorn soci-cultural. 

Per tot això, 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 lin-

güística del valencià.  

Hui, el nostre esforç es tradueix en la formació de persones lliures, autònomes, 

socials, amb consciència crítica, amb una preparació adequada per poder seguir 

en el sistema educatiu, educades en llibertat i en responsabilitat, potenciant el 

treball en grup i funcionament assembleari, amb capacitat per realitzar una 

anàlisi crítica de la realitat i amb coneixement i ús del valencià. 

 

CONTINGUT 

Introducció. ................................ 2 

PEDAGÒGIC 

Ideari .......................................... 3 

Horari ......................................... 4 

Asignatures ................................. 6 

Proyecte lingüístic ...................... 8 

Anglés en Aire Libre……………...10 

Atenció a la diversitat  ................ 12 

Aparells electrònics .................... 14 

Acció Tutorial ............................. 15 

Escola  mares-pares…..…….16 

TIC-TAC ..................................... 18 

Nostre segell ............................... 20 

Calendari .................................... 30 

COOPERATIVA 

Bapne…………………………………….32 

Cóm ens organitzem? ................. 34 

Serveis ........................................ 36 

Activ. Extraescolars .................... 38 

 

 

2 

Butlletí  informatiu 

 2014-20145 



CONTINGUT PEDAGÒGIC 

IDEARI  

 

L'objectiu fonamental del centre Aire Libre és incidir des del 
camp de l'educació en la consecució d'un món més just i lliure. Per a 
la consecució d'aquest objectiu el col·legi assumeix com Projecte 
Educatiu de Centre totes les orientacions pedagògiques que presen-
ten com a característica l'educació activa, creativa. participativa. 
constructivista. orientada a la col·laboració i no a la competitivitat, 
basada en el respecte a la persona i vinculada amb l'entorn sociocul-
tural. 

Els principals objectius del nostre ideari són educar per a la demo-

cràcia, educar en la participació responsable, educar en i per a la lli-

bertat, educar per a la pau, educar per aprendre a pensar i educar a 

partir del propi entorn. 
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 EN QUÈ, COM... 

EN QUÈ, 

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

gats, consell escolar, en i per a la pau, en tolerància front a la diversitat, el respecte als altres, la responsabili-

tat i el respecte  a l’ entorn físic  i cultural. 

COM  EDUCAR, 

La base de la nostra metodologia és  ENSEÑYAR A PENSAR, a través de una metodologia activa, creativa, 

participativa, crítica i lúdica. Per a nosaltres l’objectiu de la nostra educació és l’autonomia  INTEL·LECTUAL 

(Capacitat de realitzar judicis i prendre decisions un mateix.  La convivència, formes de viure en grup) i MO-

RAL (Partim del moment evolutiu, considerem l’errada com a part de l ’aprenentatge. L’alumne és el motor 

del seu propi aprenentatge. Metodologia per projectes. 
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HORARI 

El col·legi s’ obre  a les 7.30 del mati amb “ l’escola matinera”, espai on 

els xiquets poden triar entre l’oci i el treball  i/o repàs. Per a l’ oci dispo-

sem d’una ludoteca amb jocs de taula i joguines i ,  un camp a l’aire lliu-

re per fer jocs més dinàmics. 

Per al TREBALL/REPÀS estudi disposem d’una biblioteca amb ordina-

dors connectats en xarxa per a crear un espai de treball  idoni  amb gran 

amplitud de fonts d’informació. 

PRIMÀRIA 
 

RETARDS 

 PRIMÀRIA 

Passats 5 minuts de l’horari 

d’entrada, tant pel matí com 

per la vesprada l’alumnat no 

por entrar a l’aula i romandrà a 

la biblioteca de Primària espe-

rant la següent sessió. 

 SECUNDÀRIA 

Passats 5 minuts de l’ horari d’ 

entrada, , tant pel matí com 

per la vesprada l’alumnat no 

pot entrar a l’aula i romandrà a 

la biblioteca de Primària espe-

rant la següent sessió. 

Inici de les classes. L’ alumnat 

ha d’estar a l’aula quan entra 

el professor. Si no és així es 

consignarà el retard als full 

d’assistència. 

 

SECUNDÀRIA 

 

En l'actualitat, 1r i 2n  d'ESÒ tenen jornada partida. Igual que en EP, 

tenen classe al matí i a la vesprada. Els cursos de 3r i 4t  d’ ESO gau-

deixen de jornada contínua els dilluns, el dimecres i el divendres, 

quedant-se dos dies a la setmana per la vesprada, ja que s'incremen-

ta en 2 hores la seua jornada lectiva. 

 

L’alumnat  de 3r i 4t d'ESO disposarà les vesprades dels dilluns, di-

mecres i divendres d'un aula d'estudi.  

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:30-10:15 CLASSE 

10:20-11:05 CLASSE 

11:05-11:25 PATIO 

11:30-12:15 CLASSE 

12:15-13:00 CLASSE 

13:00-14:00 MENJADOR I PATI 

14:00-15:00 Complementàries (Ceràmica, Ecología y Teatre en anglés) 

15:15-16:00 CLASSE DE VESPRADA 
TUTORIAS 

16:00- 16:45 CLASSE VESPRADA 
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  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-9:25 CLASE (1º, 2º, 3º Y 4º de la ESO) 

9:25-10:20 CLASE (1º, 2º, 3º Y 4º de la ESO) 

10:20-10:40 PATIO 

10:40-11:35 LASE (1º, 2º, 3º Y 4º de la ESO) 

11:35-12:30 CLASE (1º, 2º, 3º Y 4º de la ESO) 

12:30-12:50 PATIO 

12:50-13:40 CLASE (1º, 2º, 3º Y 4º de la ESO) 

13:40-14:30 CLASE (3º Y 4º de la ESO) 

14.30 -  COMEDOR Y PATIO 
15.40  Complementarias (Informática, biblioteca y ludoteca) 

15.45-16.45  

CLASES 

1º Y 2º ESO 

TUTORIAS 

1º, 2º, 3º Y 4º 

CLASES 

1º Y 2º 

CLASES 

1º, 2º, 3º Y 4º 
CLASES 

1º Y 2º 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:30-9:25 CLASSE (1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO) 
9:25-10:20 CLASSE (1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO) 

10:20-10:40 PATI 

10:40-11:35 CLASSE (1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO) 

11:35-12:30 CLASSE (1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO) 

12:30-12:50 PATI 

12:50-13:40 CLASSE (1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO) 

13:40-14:30 CLASSE ( 3r i 4t d’ ESO) 

14.30 -  MENJADOR I PATI 

15.40  Complementàries (Informàtica, biblioteca i ludoteca) 

15.45-16.45  

CLASSES 

1r, 2n ESO 

TUTORIES 

1r, 2n, 3r i 4t 

CLASSES 

1r, 2n 

CLASSES 

1r, 2n, 3r i 4t CLASSES 

1r, 2n 

SOBRE L’ HORARI... 

L'hora d’eixida és a les 16,45h. Per facilitar la recollida dels xi-

quets i xiquetes i garantir la seua seguretat, el Centre romandrà 

obert i amb vigilància en les seues portes fins a les 17,00h.  

Els/les alumnes que tinguen activitats extraescolars, esperaran 

als seus monitors o monitores en les instal·lacions on es vagen a 

realitzar. 

La part davantera és la zona d'estada més adequada per a les fa-

mílies que desitgen quedar-se una estona més o que estiguin es-

perant ‘eixida d'extraescolars . O bé, si voleu veure als xiquets, 

xiquetes desenvolupant  la seua activitat, ho podreu fer en el lloc 

que el monitor o monitora tinga assignat per al perfecte desenvo-

lupament de la mateixa. 

Els xiquets i xiquetes que hagen acabat la seua jornada i esperen 

als seus familiars per a la recollida hauran de fer-ho dins del cen-

tre, no en  el pàrquing.  

ABSENTISME 

La falta d'assistència correspon 

als períodes del matí i de la 

tarda. Així, si un alumne falta el 

matí i la tarda tindrà 2 faltes 

d'assistència. 

SECUNDÀRIA 

cada falta d'assistència s'assig-

na a cada sessió. Així, si un 

alumne falta tot un dia, té 6 

faltes d'assistència. 

 

 

 

Protocol d’actuació del centre  

http://www.alacant.es/

documentos/educacion/

ab_protocolo_actuacion_centr

os.pdf  

 

 

 

JUSTIFICACIONS 

Para justificar les faltes d'as-

sistència de les vostres filles i 

fills, des d'Aire Libre us infor-

mem que:  

• Totes les faltes d'assistència 

s'han de justificar per escrit, ja 

siga amb una nota de les famí-

lies o un paper oficial (per 

exemple, del metge, o del den-

tista) 

• Comuniqueu per telèfon la 

falta d'assistència de les vos-

tres filles i fills. Aquesta comu-

nicació no equival a una justifi-

cació.  
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  1r Cicle 2n Cicle 3r Cicle 

  SESSIONS  

CCNN 2 2 2 

CCSS 2  2 2 

Música 2 2 1 

Plástica 1 1 1 

E. Física 2  2 2 

Castellano 5 5 5 

Valenciano 5 5 5 

Inglés 3 3 3 

Matemáticas 6 6/5 5 

Cultura Valenciana     1   

Tutoría 2 2 2  

Talleres 1 1 1 

ASSIGNATURES 

 

E L S  T A L L E R S 

 

Els TALLERS són unes pro-

postes educatives del nostre 

centre on treballem aspectes 

importants en l'educació del 

nostre alumnes des d'una 

perspectiva més lúdica,i mo-

tivadora. 

PRIMÀRIA 

En primària es treballen les mateixes assignatures en tots els cursos, a 

excepció de Cultura Valenciana que s'imparteix en 5º.  

L'única cosa que varia amb l'entrada de la LOMCE és l'organització de 

les àrees que passen d'hores a sessions.      
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SECUNDÀRIA 

 

En secundària existeixen nombroses variables segons curs. Comen-

cen a oferir-se les assignatures optatives des de 1r de l'ESO. 

El Col·legi Aire Libre fa un gran esforç per oferir al seu alumnat un 

ampli nombre d'assignatures optatives. D'aquesta manera volem do-

nar resposta als diferents interessos, motivacions i necessitats de l'a-

lumnat .  

OBLIGATÒRIES 

1r ESO h. 2n ESO h. 3r ESO h. 4t ESO h. 

  

Valencià 
  

  

Valencià 
  

  

Valencià 
  

  

Valencià 
  

Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 

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

Anglès 3 Anglès 3 Anglès 3 Anglès 3 

Matemàtiques 3 Matemàtques 4 Matemàtques 3 Matemàtques 4 

Ed. Física 2 Ed. Física 2 Ed. Física 2 Ed. Física 2 

Tecnologíia 2 C. Naturals 3 Tecnologia 2 Ètica 2 

C. Naturals 3 Música 2 Bio.i Geo 2 Alternativa 1 

Ed. Plàstica 2 Ciutadania 1 Físi. i Quím 2 TMI/ Anglès 

Pràctic 

1 
Alternativa 2 Alternativa 2 Ed. Plàstica 2 

  
  

    Música 2 

Alternativa 1 

OPTATIVAS 

A elegir 1 (2h) A elegir 1 (2h) A elegir 1 (3h) A elegir 3 (3h) 

  

Francès 

Informàtica1 

T. Instrumental 

  

Francès 

Informàtica 

T Tecnologia 

T Instrumental 

  

Francès 

Informàtica 

C. Clàssica 

Laboratori 

  

Bio.i Geo 

Físi. i Quím 

Tecnología 

Música 

Ed. Plástica 

Francès 

Informàtica 

Llatí 

 

 

OPTATIVES 

 

Les assignatures Optati-

ves permeten reduir la 
quantitat d'alumnes per 

assignatura i treballar 

amb més fluïdesa.  

En Primer i Segon s'ofe-
reixen Taller de Tecnolo-

gia, Francès, Informàtica, 

Taller Instrumental de 

Matemàtiques i Taller Ins-

trumental de Lletres.  

En Tercer s'ofereixen In-

formàtica, Francès i Labo-

ratori. 
En Quart s'ofereixen les 

vuit assignatures troncals 

de les quals l'alumnat ha 
de triar tres: Física i Quí-

mica, Biologia i Geologia, 

Informàtica, Tecnologia, 

Francès, Llatí, Música, 
Educació Plàstica i Visual; 

a més, les Matemàtiques 

també es divideixen en 

dos grups: Matemàtiques 
A i Matemàtiques B. 
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PROJECTE LINGÜÍSTIC  

MARC LEGAL 

La proposta del Projecte lin-

güístic es possibilita a partir del 

nostre ordenament legal:  

Constitució Espanyola: article 

3 i 27  

Estatut d'Autonomia Art. 7.  

Llei d'Ús i Ensenyament del 

Valencià: Art. 2n. 16 i 19.  

Decret 79/1984, de 30 de juli-

ol. Art. 9.. 

Decret 127/2012, de 3 d’agost. 

Art. 4.5.  

 

  

Durant el curs 2012-2013 es va actualitzar i va ampliar l'anterior projecte 

lingüístic atenent a la llei vigent. 

Prenent sempre com a referència el nostre ideari i sense oblidar les nostres 

arrels, el projecte lingüístic de la nostra Escola és una 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 busquen l'ús en la major part dels àmbits pedagò-

gics, tots els de gestió, de convivència i de relació en el seu entorn. Un pro-

jecte on es tindrà en compte que l'objectiu final de tot el procés serà la nor-

malització plena del valencià, un domini equilibrat del castellà i una compe-

tència funcional amb l'anglès. 

Actuacions realitzades amb aquest fi:  

VALENCIÀ 

PRIMÀRIA 

-Des de 1r en alguns tallers s'utilitza el valencià com a llengua vehicular. 

-Des de 1r fins a 6e l'assignatura de Ciències Naturals i Ciències Socials s'im-

parteixen en Valencià. 

-Des d'aquest curs escolar, Cultura Valenciana s'imparteix en 5e en Valencià. 

-Les notes i els informes són en Valencià.  

SECUNDÀRIA 

Assignatures derivades del Coneixement  del medi se continuaran donant en  

Valencià: 

Ciències Naturals: 

Biologia i Geologia 

Física i Química 

Ciències Socials  

ANGLÈS 

PRIMÀRIA 

-Curs 13 -14 es començarà a utilitzar l'anglès com a llengua vehicular en dos 

tallers  de primer cicle (música i jocs) 

-Curs 15 -16 Incorporació progressiva de l'anglès com a llengua vehicular en 

assignatures curriculars. 

-Complementària de Teatre en anglès 

-Activitats extraescolars  de l'anglès (teatres, explica contes…) 
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SECUNDÀRIA 

- Continuarà amb teatres 

- Intercanvi amb Scheffield 

-Teatres de l'ESO en anglès dirigida per a alumnesd’EP 

- Assistent de conversa per a tots els cursos. 

- Per al curs 13-14 es començarà a donar Ed. Plàstica en 

anglès en 1r d'ESÒ 
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PRIMARIÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUNDÀRIA 

Castellà Valencià Anglès 

Castellà 

Matemàtiques 

Plàstica 

Música 

Ed. Física 

Valencià 

Ciències Socials 

Ciències Naturals 

Cultura Valenciana 

 

  

Anglès 

Taller de música  

Taller de jocs 

Castellà Valencià Anglès 

Castellà 

Matemàtiques 

Taller Instrumental  

Educació Física  

Alternativa  

Francés  

Música  

Valencià  

CiènciesNaturals  

(Biologia i Geologia / 

Física i Química)  

Ciències Socials  

Tecnologia  

Informàtica  

Treball Monogràfic Indi-

vidual  

  

E. Plàstica 

Anglès 

Anglès pràctic 

IDIOMES EN ELS QUALS S’IMPARTEIXEN LES  

ASSIGNATURES  
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 ANGLÉS EN AIRE LIBRE  
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L'anglès a part de ser una assignatura amb uns continguts regu-
lats per la LOE i la LOMQE, és un idioma viu, una realitat en movi-
ment. Aquesta és una idea que intentem transmetre a l'alumnat, fer-
los veure que l'aprenentatge de l'anglès és un aprenentatge pràctic, 
(d'ací el mètode comunicatiu) els animem a veure pel·lícules, intentar 
veure què diuen les cançons, cercar l'anglès fins a sota les pedres... 
No obstant açò, donar-li el nivell mínim que ells necessiten per a fer 
front a aqueixa realitat complexa i per a poder defensar-se és una me-
ta difícil d'aconseguir quan només tenen un espai i un temps tan re-
duït (dues o tres sessions setmanals). Aquesta és una de les majors 
preocupacions que des de les àrees d'anglès tenim; com donar respos-
ta a aqueixa realitat complexa en una societat que cada vegada deman-
da més l'anglès. 

Per a açò des de fa anys ens anem embarcant en nous projectes i 
obrint nous fronts que van més enllà de l'aula i que embarquen no so-
lament a l'àrea sinó a tota la comunitat educativa.  

-En el 2006 comencem amb els teatres Face2face. 

-En el 2007 comencem un intercanvi amb un col·legi anglés. 

-A partir del 2008 els alumnes de tercer de l'ESO comencen a baixar a 

explicar-li contes als més xicotets de primària en anglès. 

-En el 2010 comencem a fer el viatge de cambra de l'ESO a Londres. 

-En el 2010 oferim l'assignatura d'anglès pràctic en quart de l'ESO. 

-A partir del 2011 comencem a fer les proves de nivell A2 amb resul-

tats espectaculars. 

-A partir de 2011 els alumnes d'anglès pràctic fan teatres per a tota l'E-

SO i per als majors de primària. 

-A partir del 2012 expliquem quinzenalment amb estudiants ameri-

cans. 

-A partir del 2013 es comença a impartir la Plàstica de 1r d’ESO en 

anglès. 

 
 
Cadascun d'aquests projectes està donant uns resultats increïbles i es-
tan creixent, modificant-se i adaptant-se als nous temps que corren. I 
quasi sempre arribant molt més allà del que ens esperàvem. Els resul-
tats es veuen no solament en el dia a dia en l'aula sinó a posteriori.  

Butlletí  informatiu 

 2014-20145 

Col·legi Aire Libre 

  



Per tant, no solament veiem la necessitat de mantenir aquests projec-

tes sinó també ampliar-los, renovar-los, seguir avançant. Com a nove-

tat per a l'any que ve volem: 

 

-Crear un racó temàtic d'anglès en cada aula de primària, un referent 

per a l'alumne amb imatges d'ajuda i on puga tenir tot el material, 

(biblioteca d'aula, diccionaris, revistes, jocs, etc.) 

-Realitzar més projectes intercurriculars entre plàstica i anglès. 

(Halloween, Sant valentine’s day, etc.) 

-Opció de classes obertes, on els pares puguen acudir, presenciar i 

participar en el desenvolupament d'alguna sessió; contacontes… coor-

dinant l'activitat amb la mestra. 

-Agrupaments flexibles, on per exemple els alumnes de l'ESO baixen a 

explicar algun concepte a l'alumnat de EP, fer tutorials… 

-Fomentar el treball cooperatiu en les aules on cadascun té una tasca 

concreta que permeta que tots aprenguem de tots amb una posada en 

comú. Permetent així treballar per nivells. 

-Fomentar la realització d'alguna eixida a algun lloc proper on es parla 

anglés (p. un supermercat al Campello) 

-Transcendir l'ús de l'anglès fóra de l'aula, passadissos, pati, menja-

dor… de manera flexible, natural i facilitadora per a l'alumnat 

-Comunicar-se i coordinar-se, si fa falta, amb la complementària de 

anglès  
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

L'atenció a la diversitat educativa és una dels senyals d'identitat del nos-

tre centre. Mitjançant desdoblaments, suports, reforços i el treball del 

Departament d'Orientació i del Gabinet Psicopedagògic, el centre fa un 

veritable esforç organitzatiu i pedagògic per poder fer una oferta educa-

tiva 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 di-

ficultats. Al contrari, atendre a la diversitat és disposar dels recursos 

educatius i humans necessaris per afrontar dins i fora de l'aula totes les 

necessitats que sorgeixen d'un alumnat divers i únic. En definitiva, de 

proposar una pràctica educativa adequada a les diverses capacitats, in-

teressos i motivacions del conjunt de l'alumnat del nostre Centre, de ca-

da grup-classe i de cada alumne i alumna en concret. 

Des d'un desdoblament (això és, fer dues assignatures al mateix temps, 

cadascuna amb la meitat de l'alumnat, i en l'hora següent fer el contrari) 

fins a un suport o reforç (entrada a l'aula de dos o tres professors). Des 

de l'atenció i el treball individualitzat fins al treball en petit grup a l'aula 

de Pedagogia Terapèutica. Des de l'Orientació acadèmic-professional i 

educativa fins a l'atenció psicopedagògica i el treball en les Tutories.  

La distribució de recursos per a l'atenció a la diversitat que us presen-

tem correspon al curs 2013-14. Cada any en funció de les necessitats 

dels cursos pot variar: 

PRIMÀRIA 

• Recolzaments:  

1r cicle: 15 hores setmanals. 

2n cicle: 12 hores setmanals. 

3r ciclo: 10 hores semanales 

12 hores setmanals d’ús TIC’s per al recolzament  lecto-escriptor. 

A més a més: 

Una mestra especialista en PT 
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• Desdoblaments:  

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

2n cicle: 4 hores (repartidas entre Coneixement del Medi i Valencià) 

3r cicle: 4 hores (repartidas entre Coneixement del Medi i Anglès) 

SECUNDÀRIA 

• Recolzaments:  

Departament de Ciències: 4 hores setmanals 

Departament de Lletres: 6 hores setmanals 

Departament d’ Humanitats: 5 hores setmanals 

 

• Desdoblaments:  

Departament de Ciències: 7 hores setmanals 

Departament de Lletres: 12 hores setmanals 

Departament d’ Humanitats: 6 hores setmanals 

Total: 37 hores setmanals  

 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ (70h setmanales) 

• Orientació: 8 hores (ESO)  

• Gabinet Psicopedagògic: 17 hores (EP i ESO)  

• Pedagogia Terapèutica: 37 hores (EP i ESO)  

• Audició i llenguaje: 8 horas (SPE) 
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L'alumnat de Secundària sí pot acudir al centre amb els aparells 

electrònics que considere: telèfon mòbil, reproductors de música... com-

plint les següents normes : 

-Dins de l'edifici, i per descomptat de les aules, s'han de tenir apa-

gats i guardats. Podran utilitzar-se quan el professorat ho in-

dique en una activitat determinada. 

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

l'edifici o durant les classes (sense autorització), li serà retirat per qual-

sevol dels treballadors del centre, prèvia desconnexió. 

-Si algun d'aquests aparells electrònics sonen durant una classe li serà 

retirat durant la sessió i retornat al final de la mateixa. La reiteració d'a-

quest fet serà sancionada amb la retirada i la prohibició del seu ús en el 

centre. 

-L'ús en el pati d'aquests aparells estarà permès sempre que es faça 

un ús responsable dels mateixos. En el moment que algun professor i/o 

personal del centre veja que es fa un mal ús li serà retirat. 

-Per a recuperar l'aparell electrònic, el pare o la mare de l'alum-

ne/a haurà d'acudir a l'administració del centre. 

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

electrònics, ja que la seua presència en el centre correspon a la decisió 

de l'alumne/a i la seua família. 

-Si un alumne/a necessita contactar per motius d'urgència o metges 

amb la seua família, o viceversa, l'alumne/a podrà utilitzar els telèfons 

del centre, prèvia autorització del seu tutor o de l'Equip Directiu.  

NOVES NORMES SOBRE L'ÚS  

D'APARELLS ELECTRÒNICS  

ÚS D'APARELLS 

ELECTRÒNICS  

L'equip de professors de l'etapa 
de secundaria vol apostar per 
l'ús responsable de les noves 
tecnologies ja que considera 
que formen part de la vida quo-
tidiana del nen i per això no ha 
de ser apartada de l'entorn edu-
catiu. Així es compromet, des 
dels diferents àmbits de l'edu-
cació, a afavorir el seu us res-

ponsable. 
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ACCIÓ TUTORIAL 

Els tutors desenvolupen el seu treball a través del Pla d'Acció Tutorial (*PAT), ela-

borat i aprovat pel Claustre de Professors del centre. En el PAT es determinen els 

següents espais per dur-ho a terme: 

1 hora setmanal de tutoria individualitzada, en la qual el tutor treballa individual-

ment 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 qüestions 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 comentar els resultats acadèmics i plantejar les millors necessàries per al se-

güent trimestre (3r cicle d’EP i ESO). 
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ESCOLA DE PARES I MARES 

El concepte i les funcions de la família han estat històricament en canvi 
permanent, adaptant-se progressivament a les noves situacions i reptes 
que la societat ha anat plantejant. 
 
Per a poder desenvolupar adequadament les seues funcions, els pares/
mares necessiten informació i formació prèvia. Mares i pares han d'es-
tar permanentment involucrats en el procés de formació dels seus fills 
perquè formar significa, criar, acompanyar, educar…  
 
Les actuacions d'ajuda a la família, sempre redundaran en beneficis glo-
bals per a la societat, i des d'Aire Lliure proposem aqueix espai de re-
flexió i formació conjunta, com ja venim fent en altres anys. La proposta 
concreta per a aquest curs escolar és la següent: 
 
FAMÍLIES 11-16 (escola de famílies per a adolescents): 
 
Començarà el DIMARTS 4 de NOVEMBRE de 17.00-18.30 hores, en 
l'aula d'idiomes de l'ESO, seran sis sessions en aqueix horari. 
 
Hi haurà servei de guarderia gratuït. 
 
En cas que aquest horari no et venja bé, existeix la possibilitat (si hi ha 
un mínim de 15 persones) de fer un altre grup els dimecres de 17.00-
18.30 hores, a partir de gener. Si aquestes interessat/a comunica-li-ho a 
*Charo en l'entrada. 
 
 
CONTINGUTS QUE S'ABORDARAN EN EL CURS: 
Normes / Autoritat: són necessàries, quines i com negociar? 
 
Comunicació: com explicar-li-ho, com entendre'ns? 
 
Estudis: l'institut s'encarrega de tot, què està passant? 
 
Amics /Colla: com es relacionen, amb qui, què fan? 
 
Temps lliure: quines activitats fem junts, què passa els caps de setma-
na? 
Consum: què estan aprenent a desitjar, tot el que els interessa es com-
pra? 
 
Drogues: quins riscos està corrent? 
 
Els pares i la prevenció de l'ús de drogues: què hem d'i què podem fer 
pares prevenir?  
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“L’ART D’EDUCAR “AMB CECILIA MARTÍ 

 Tots els pares i mares volem el millor per als nostres fills i filles. Però moltes vegades ni tan sols no-

saltres sabem molt bé què és el millor, ni tampoc tenim idea de com hem d'actuar per a aconseguir-ho. La 

carrera per a obtenir el títol de pares és l'única que no s'ensenya en cap universitat i no obstant açò és una 

de les carreres més difícils, doncs educar a una persona suposa esforç i molta responsabilitat. 

 

A partir del Gener vinent, s'oferirà (sempre que hi haja un mínim d'assistents) aquesta formació per a pares 

i mares a càrrec de Cecilia Martí. 

 

CONTINGUTS 

1.L'educació permanent. 

2.Pares i mares d'ahir, pares i mares d'avui 

3.L'educació. La parella, l'embaràs. 

4.El sistema familiar 

5.Etapes evolutives. Necessitats psicològiques. 

6.La comunicació 

7.Coneixement i regulació de les pròpies emocions. 

8.Necessitat d'estructura: Límits, Hàbits, Normes, etc 

9.Necessitat de reconeixement: Afectivitat, Carícies i Autoestima 
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LES TIC -TAC  

Les tecnologies de la informació i de l'es estan con-

vertint en un element clau en el nostre sistema edu-

catiu. La incorporació de les TAC en les aules permet 

noves formes d'accedir, generar i transmetre infor-

mació i coneixements, alhora que permet flexibilitzar 

el temps i l'espai en el qual es desenvolupa l'acció 

educativa. També impliquen l'ús d'estratègies i meto-

dologies docents noves per a aconseguir un ensenya-

ment actiu, participativa i constructiva. 

  

D'altra banda, en els centres educatius ens trobem amb alum-

nes diversos, amb necessitats diferents, per açò les TAC’s faci-

liten al docent recursos que es adeqüen a les mateixes i que 

resulten el més motivadors i atractius possibles per a ells. 

En Aire Lliure, portem diversos anys apostant per les noves 

tecnologies per a poder educar al nostre alumnat en el seu ús i 

el seu coneixement. 

Seguim ampliant els nostres recursos. En l'actualitat totes les 

aules estan habilitades amb internet, ordinadors de treball, 

projector i pissarra digital.  
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USO DE APARATOS 

ELECTRÓNICOS 

El equipo de profesores de la 
etapa de secundaría quiere 
apostar por el uso responsa-
ble de las nuevas tecnologías 
ya que considera que forman 
parte de la vida cotidiana del 
niño y por ello no debe ser 
apartada del entorno educa-
tivo. Así se compromete, 
desde los diferentes ámbitos 
de la educación, a favorecer 
su responsable. 
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També comptem amb dos aules d’informàtica. Una amb vint-i

-tres ordinadors i altra amb quinze ordinadors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més tenim tablets i ordinadors portàtils per a ús de l'alumnat . 

 

LES TIC/TAC’S  

Un nou debat i una nova 

p e r s p e c t i v a  d e 

col·laboració  

Fins ara, quan parlàvem de la com-

petència informàtica o digital, ens 

referíem a tecnologies de la infor-

mació i comunicació (TIC), i tot 

l'interès, especialment de les biblio-

teques escolars i universitàries, se 

centrava a dotar als estudiants i als 

professors de formació per dominar 

aquestes tecnologies. Molta tecnolo-

gia, però en el fons molt poca meto-

dologia . 

 

És en l'entorn educatiu on apareix 

el concepte TAC ( tecnologies de 

l'aprenentatge i del coneixement). 

Les TAC tracten d'orientar les tec-

nologies de la informació i la comu-

nicació (TIC) cap a uns usos més 

formatius, tant per a l'estudiant 

com per al professor, amb l'objectiu 

d'aprendre més i millor. Es tracta 

d'incidir especialment en la meto-

dologia, en els usos de la tecnologia 

i no únicament a assegurar el domi-

ni d'una sèrie d'eines informàtiques. 

Es tracta en definitiva de conèixer i 

d'explorar els possibles usos didàc-

tics que les TIC tenen per a l'apre-

nentatge i la docència. És a dir, les 

TAC van més enllà d'aprendre me-

rament a usar les TIC i aposten per 

explorar aquestes eines tecnològi-

ques al servei de l'aprenentatge i de 

l'adquisició de coneixement Loza-

no, Roser. Anuario ThinkEPI, 

2011, v. 5, bh.dpuf 
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Com ja iniciem en anys anteriors, durant aquest curs, continuarem 

utilitzant la mateixa metodologia de treball, enfront de les celebra-

cions generals que realitzem en el col·legi: triar una temàtica central, 

relacionada amb l'ideari del centre, sobre la qual giraran totes les ac-

tivitats proposades. 

  

El tema triat per a aquest curs és: Els pobles. Una mirada més 

àmplia cap a la resta de pobles i cultures que ens envolten. 

Açò és, la diversitat en el seu sentit més ampli (cultural, 

econòmica, social, organitzativa, creativa...) que es treba-

llarà de manera transversal al llarg d'aquest curs escolar.  

COOPERAR PER A 

ENSENYAR I APREN-

DRE  

Però perquè existisca aprenentatge 

o treball cooperatiu no prou treba-

llar en grups xicotets. És necessari 

que existisca una interdependència 

positiva entre els membres del 

grup, una interacció directa "cara a 

cara", l'ensenyament de compe-

tencias socials en la interacció gru-

pal, un seguiment constant de l'ac-

tivitat desenvolupada i una avalua-

c i ó  i n d i v i d u a l  i  g r u p a l  

(Johnson, Johnson and Holubec, 

1994 ). 

9 D’ OCTUBRE 

És una celebració molt impor-

tant per al nostre centre; com-

memorem l'arribada de Jaume I 

a València, molt vinculada al 

nostre ideari relacionat amb les 

tradicions del nostre poble. 

D'una banda l'alumnat de Primà-

ria segueix la ruta dels castells 

del nostre entorn visitant un ca-

d a  a n y .  

D'altra banda l'etapa de Se-

cundària programa una eixida 

diferent per la nostra comarca, 

tots descobrint … de la nostra 

història . 
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25 DE NOVEMBRE 

 En aquest dia fem activitats i tallers a protestar 

contra el maltractament de gènere. Pretenem: 

 Aprendre a resoldre les diferències de manera 

pacífica i positiva. 

 Mostrar davant les diferències d'edat i sexe, una 

actitud d'acceptació i respecte i, per tant, rebutjar 

tot tipus de discriminació per raons d'índole per-

sonal en els seus jocs i tasques escolars. 

 Millorar la convivència entre totes les persones, 

per a açò entenem necesaria la igualtat de tracte 

entre dones i homes.    Desenvolupar actituds de 

rebuig  cap a comportaments violents i sexistes.  

 

 

FIRA D’HIVERN 

S'acaba el trimestre. Les vacances són a 

punt de començar i l'últim dia lectiu ho 

celebrem amb una gran festa. 

Al matí participem en els tallers que l'a-

lumnat de Secundària organitza.  

A la vesprada assistim a les actuacions 

que l'alumnat de Primària ha preparat: 

balls, cançons, dramatitzacions.  

Els mestres coordinen i ajuden.  

Acabem la festa tots junts, esperant al fet 

que la cuinera toque les dotze campana-

das per a menjar-nos les dotze gominolas 

que en una bolsita l'alumnat de 4rt d’ 

ESO ens ha donat. .  

I així ens diem Feliç Any Nou.  
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SETMANA DE LA PAU/CULTURAL 

8 DE MARÇ 

 

En aquest dia fem un petit homenatge a 

les dones. De totes les edats i nacionali-

tats. Sobretot per a les quals seguisquen 

estimant, somiant i lluitant per un món 

millor. 

 

A més d'un petit homenatge, és un dia de 

reflexió al voltant de l'important rol que 

exerceix la dona en cada àmbit de la vida. 

El 8 de març es commemora la lluita fe-

menina per a la seua participació en la 

societat i per a les mateixes condicions 

d'igualtat que l'home. 

Una de les commemoracions més impor-

tants que es fan a l’escola és “ La setmana 

de la Pau/Cultural que es celebra conjun-

tament a distints nivells segons l’edat. 

Va començar ajustant-nos en el temps al 

“Dia de la no violència”, que es celebra el 

30 de gener,  i el que representa per això el 

nom. 

Aquesta setmana es dedica fonamental-

ment a incidir des de l’Educació en Valors 

en tots aquells aspectes que considerem 

s’han de tindre en compte per a la cons-

trucció d’un món més just i més lliure. El 

fons és el desenvolupament del nostre ide-

ari de Centre i la forma se l’anem donant 

tractant diversos temes des de la diversi-

tat, la convivència, ... des d’un tema eix 

vertebrador de totes les commemoracions 

al llarg de l’any . Aquest any és “ La coope-

ració”. 

A més es tracta de potenciar el treball 

col·laboratiu i cooperatiu, la relació i co-

municació dels/de les alumnes de dife-

rents edats i, la interacció professor-

alumne en un altre context que no siga l’-

aula. 

Partim de la realitat que ens trobem i a 

partir de distintes activitats com xerrades, 

tallers, cinefòrums, jocs ,... treballem el 

treball solidari, la participació responsa-

ble, la diversitat,… 

En el Col·legi fem una eixida llarga cada any. 

de tres dies en el primer i segon cicle i de qua-

tre dies en el tercer. En secundària es fa de cinc 

dies. 

Juntament amb els objectius de conèixer, ex-

plorar i descobrir els llocs que visitem, el prin-

cipal objectiu d'aquesta activitat és fomentar i 

experimentar: la convivència, hàbits d'autono-

mia, responsabilitat, relació amb els companys 

fóra de l'aula… 

 

Els llocs triats en els últims anys han estat: 

 

PRIMÀRIA 

Primer cicle a Una Granja Escola. 

Segon cicle a Cazorla i al Delta de l'Ebre. 

(alternativament) 

Tercer cicle a Riopar i a Miramar. 

(alternativament) 

 

SECUNDÀRIA 

1r i 2n a Barcelona i a Madrid 

3r a Granada 

4t a Londres. 

  

Butlletí  informatiu 

 2014-20145 

Col·legi Aire Libre 

  



  

23 

VIATGE D’ESTUDIS 

En el Col·legi fem una eixida llarga cada any. 

de tres dies en el primer i segon cicle i de qua-

tre dies en el tercer. En secundària es fa de cinc 

dies. 

Juntament amb els objectius de conèixer, ex-

plorar i descobrir els llocs que visitem, el prin-

cipal objectiu d'aquesta activitat és fomentar i 

experimentar: la convivència, hàbits d'autono-

mia, responsabilitat, relació amb els companys 

fóra de l'aula… 

 

Els llocs triats en els últims anys han estat: 

 

PRIMÀRIA 

Primer cicle a Una Granja Escola. 

Segon cicle a Cazorla i al Delta de l'Ebre. 

(alternativament) 

Tercer cicle a Riopar i a Miramar. 

(alternativament) 

 

SECUNDÀRIA 

1r i 2n a Barcelona i a Madrid 

3r a Granada 

4t a Londres. 
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MONA DE PASQUA 

La celebració d'aquest dia es realitza el di-

mecres abans de les vacances de setmana 

santa. Es fa en dos dies diferents: 

El primer, és un dia abans amb l'elabora-

ció de la Mona. Cada alumne acudeix al 

menjador a elaborar la seua Mona amb el 

seu propi disseny. Després es cou al forn 

p e r  a  m e n j a r - l a  l ' e n d e m à . 

 

Segon dia, celebrem la Mona de Pasqua 

participant en jocs i animant-nos entre 

nosaltres. A la vesprada ens mengem les 

nostres Mones amb una xocolatada calen-

ta. 

 

 

DIA DEL LLIBRE 

Cada any, i ja són molts, tenim un dia as-

senyalat en les celebracions del col·legi: 

EL DIA DEL LLIBRE. On ens reunim per 

a passar un dia entorn del llibre, objecte 

important i present en el nostre model 

educatiu i en el nostre quefer diari. 

 

Malgrat no tenir llibres de text, el llibre 

literari sempre està amb nosaltres, forma 

part de les nostres programacions i del 

nostre dia a dia. És difícil no dedicar-li un 

moment al dia. Per a açò, procurem anar 

amb compte i fer una bona selecció on, al 

marge que ens agrade més o menys, reu-

nisca un mínim de qualitat. 

Per a portar aquesta idea avant necessi-

tem de la col·laboració de tota la comuni-

tat educativa; on les mares i els pares són 

de cabdal importància; on si estan entu-

siasmats amb el tema, ho transmetran; 

on si estan implicats serà un camí més 

rodat, en companyia, en complicitat, re -

forçant aqueixa actitud de respecte, d'en-

tusiasme, de sospites i sorpreses. 

 

Són vàries les activitats que realitzem en-

tre tots els estaments del col·legi: alum-

nat, amb diversos tallers i/o actuacions; 

tallers de pares-mares; contacontes; 

col·laboracions especials… sota un tema 

vertebral.  
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Per citar alguns comentarem els últims: Mo-

nogràfic Miguel Hernández, El llibre il·lustrat, 

Els nostres autors-as i Les noves tecnologies i la 

Literatura. 

No pot faltar l'objecte homenatjat: el llibre. Per 

a açò comptem amb la col·laboració d'una lli-

breria (còmplice nostra) que posa un gran para-

deta on podem trobar importants novetats i 

obres de tradició literària, imprescindibles dins 

de la LIJ, donant continuïtat amb aqueix esforç 

de selecció de qualitat  l iterària. 

 

Tanta activitat és possible, d'una banda, pel tre-

ball inestimable, entusiasta, constant, organit-

zat i col·laborador per a poder tenir a punt 

aqueix dia i, per un altre, per una organització i 

compromís d'un grup de mares i pares per a 

oferir-nos una cantina amb aliments elaborats 

per ells mateixos, juntament amb les impres-

cindibles begudes i refrescs per a fer més supor-

table un dia tan calorós i càlid. 

 

 

En definitiva, dia de trobades, d'entreteni-

ments, de moments entranyables, on ens tor-

nem a trobar membres presents i passats de la 

n o s t r a  c o m u n i t a t  e d u c a t i v a . 
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FESTA DE LA FOGUERA 

Emoció, assajos, tradició, nervis. No és 

fàcil resumir en unes poques paraules 

l'il·lusionant que pot arribar a ser no sola-

ment per als nostres alumnes, sinó també 

per a totes les famílies i la comunitat edu-

cativa el posar fí a cada curs escolar amb el 

nostre festival de fí de curs i la posterior 

cremà de la foguera. 

Any rere any, a mitjan juny més o menys, 

tradicionalment gràcies a l'aportació i l'es-

forç de tots ens reinventem de nou; balls, 

actuacions, ninots, discursos, comiats, etc, 

etc. És pràcticament impossible que al 

llarg d'aquesta festa tant als xiquets com 

als adults no se'ns escape una bona rialla-

da o una emotiva llagrimeta. Siga com si-

ga, sempre és emocionant i a més sempre 

amb aqueixa sensació de que just a partir 

de llavors comença aqueix merescut des-

cans que tots ens hem guanyat. 

  

Sens dubte, aquesta data és un marc im-

millorable per a compartir riures, anècdo-

tes, bons desitjos i molt afecte. Apunta't ja 

en la teua agenda quan serà enguany la 

festa de la foguera ja que segur, segur, se-

gur... que mereix la pena. 
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FESTA ACOMIADAMENT 4T ESO 

Quan l'alumnat aplega a 4t de l'ESO i fina-

litzen els seus estudis en el centre, els 

companys de 3r li preparen una festa sor-

presa perquè tinguen un moment, un lloc 

on recordar tots els bons moments que 

han viscut en la seua escola. 

  

Aquest acte, no té una data fixa, depèn de 

la programació de les activitats del centre i 

de la seua organització. 

  

Aquesta festa també presenta una part 

més oficial on el/la director/a i el Consell 

Rector expressa els seus bons desitjos per 

al futur. 

  

La realització de la mateixa es realitza com 

a treball de tutoria durant el tercer trimes-

INTERCANVI AMB  SHEFFIELD 

Aire Lliure porta anys realitzant amb molt 

èxit un intercanvi dirigit als alumnes/as de 

tercer de l'ESO amb el col·legi anglés 

Bradfield School. Durant una setmana els 

alumnes anglesos són acollits per les famí-

lies d'Aire Lliure a Alacant i després els 

alumnes espanyols van a conviure amb les 

famílies angleses durant el mateix temps 

en Sheffield. A més de la convivència en 

famílies, el col·legi organitza visites a dife-

rents llocs de respectius països i una jorna-

da d'immersió en la vida escolar.  

  

En Carnestoltes, Aire Lliure es transfor-

ma. Donem l'oportunitat de poder ser un 

altre/a durant un dia. Depenent del curs 

escolar es realitzen jocs cooperatius o 

dinàmiques on participa tot l'alumnat 

d e l  c e n t r e .  

  

CARNESTOLTES 
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El Comité es va constituir fa tres anys, incor-

porant-nos a l’agenda 21 escolar proposada 

per l’Ajuntament d’Alacant. Està integrat per 

professors de primària i secundària, pares i 

mares del centre i alumnes de primària i se-

cundària i es reuneix normalment una vega-

da al trimestre.  

Les activitats desenvolupades pel comité , 

sempre intenten fomentar i divulgar la cul-

tura ambiental i varien des del seguiment del 

consum d’aigua i llum a l’escola i el foment 

d’hàbits per estalviar (elaborant cartells, xar-

rades,....) a algunes activitats optatives i 

obertes com alguna eixida guiada pel voltant 

de l’escola o bé la preparació d’un llavorer 

per repoblar el centre amb espècies autòcto-

nes o la pròpia repoblació. 

Altres activitats impliquen  a una etapa com 

el manteniment d’un hort escolar i el desen-

volupament d’un taller d’ecologia amb els 

alumnes de primària o les eixides per l’est-

udi d’ecosistemes aprofitant els nostres 

Parcs Naturals amb els alumnes de secundà-

ria. 

 

ALTRES ACTIVITATS 

COMITÉ MEDIAMBIENTAL 

A banda de les activitats anteriors, al llarg del 

curs, en el col·legi es realitzen nombroses acti-

vitats extraescolars coordinades pels diferents 

professors dins de les seues àrees:  

CONCERT DIDÁCTIC:  Tots els anys i  dins de 

les activitats  ofertades per l’Ajuntament com-

partim un dia amb la banda municipal d’ Ala-

cant, la qual ens ensenya els seus instruments i 

a canvi nosaltres els ensenyen com fem la 

música a l’escola acabant tots junts interpre-

tant distintes    cançons. 
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CONTA CONTES:  

Els majors llegeixen als xicotets una sèrie de lli-

bres triats per ells i pels seu professors, que ja 

eren els que els contaven a ells quan eren xico-

tets. 

 

 

 

 

EIXIDES ESPORTIVES: 

Ens mantenim en contacte amb altres institu-

cions i entitats esportives participant amb ells. 

 

 

 

 

 

HALLOWEN/FESTA DE LA TARDOR: 

Portem i rostim fruits típics de la tardor amb la 

ajuda de les cuineres. 

 

 

 

 

 

I MÉS ... EL DIA DE L’ARBRE, LA CASTANYADA, SORTIDES DE CIÈNCIES NATURALS,...  EN-

TRE MOLTES ALTRES. 
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CALENDARI ANUAL 

PRIMARIA 

 

REUNIONS PEDAGÒGIQUES 

1ª reunió pedagògica 

 1º y 2º de EP: 1 d`’octubre, 18:00h 

 3º y 4º de EP: 2 d’octubre, 18:00h 

 5º y 6º de EP: 7 d’octubre, 18:00h 

2ª reunió pedagògica 

 5º y 6º de EP: 3 de febrer, 18:00h 

 1º y 2º de EP: 4 de febrer, 18:00h 

 3º y 4º de EP: 5 de febrer, 18:00h 

3ª reunió pedagògica 

 Tota EP: 19 de juny, 18:00h 

 

EVALUACIONES 

 1ª avaluació: Del 24 al 28 de novembre 

 2ª avaluació: Del 09 al 13 de març 

 3ª avaluació: Del 08 al 12 de juny 

El calendari anual s’ organitza en setembre. En ocasions 

aquestes dades són modificades al llarg del curs escolar. És 

per això que quan estiga a prop una activitat es recorda amb 

una circular. 
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SECUNDÀRIA 

 

REUNIONS PEDAGÒGIQUES 

 1ª reunió pedagÒgica 

 1º y 2º d’ESO: 29 setembre 16:00h 

 3º y 4º d’ ESO: 29 de setembre 17:00h 

 2ª reunión pedagógica 

 1º y 2º d’ ESO: 28 de gener, 18:00h 

 3º y 4º d’ESO: 30 de gener, 18:00h 

 3ª reunión pedagógica 

 Tota ESO: 26 de juny, 18:00h 

 

AVALUACIONES 

 1ª avaluació: Del 17  al 21 de novembre 

 2ª avaluació: Del 2 al 6 de març 

 3ª avaluació: Del 25 al 29 de maig 
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BAPNE 
En Aire Lliure sempre hem reforçat les característiques individuals del 

nostre alumnat gràcies a la nostra metodologia de treball. A través dels 

nostres projectes, les nostres activitats i el nostre ideari ens hem centrat a 

fomentar les seues fortaleses per a promoure la seua implicació en la 

construcció del seu aprenentatge. Tot açò sempre amb l'objectiu de crear 

un entorn d'aprenentatge més globalitzat en el sentit d'oferir un conjunt 

d'oportunitats d'aprenentatge més ric i estimulant. 

 

Tot el nostre treball té molt a veure amb la visió d'H. Gardner sobre 

l'existència de diferents intel·ligències i l'afirmació que no existeixen dos 

individus amb una intel·ligència exacta, perquè la intel·ligència d'un 

individu dependrà, entre altres coses, de les vivències i les ex-

periències que haja tingut durant la seua vida. 

 

Després de l'oferiment per part del Departament d'Innovació educativa 

de la UA de treballar en un projecte de recerca sobre el Mètode BAPNE, 

d'estimulació de la Intel·ligències Múltiples, ens va semblar una idea 

molt interessant i fructífera per al centre.  

32 
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En aquest curs, caldria explicar diferents aspectes importants sobre la participació en aquest projecte: 

 

-D'una banda està sent molt important el trasllat d'informació a la comunitat educativa sobre la participació en el projecte i els 

beneficis del Mètode BAPNE. Per açò, s'han realitzat diverses trobades tant de caràcter teòric com de caràcter pràctic dirigit a 

pares i  se seguirà informant a l 'alumnat, així  com a totes les parts corresponents. 

 

-D'altra banda el professorat està participant setmanal i regularment en la formació en del mètode BAPNE per a començar a in-

troduir-ho en les aules i d'aquesta manera poder incloure-ho en un futur dins de les nostres programacions. 

 

-Finalment, està la recollida de dades sobre l'alumnat a través d'uns pre i post-test per a obtenir informació sobre les seues múlti-

ples capacitats. 

 L'ús d'aquestes dades serà divers: 

 

Merament investigatiu que el seu objectiu és poder demostrar que els alumnes que empren el mètode BAPNE - com a mínim una 

vegada a la setmana (1 hora) – estimulen el seu nivell d'atenció, concentració, funcions executives, autoestima i identitat a través 

de la percussió corporal, i per açò milloren l'estimulació de les Intel·ligències Múltiples.  

 

Paral·lelament el Gabinet d'Orientació del centre utilitzarà aquestes dades per a reconèixer, amb major exactitud, les fortaleses 

del nostre alumnat i d'aquest manera acostar-nos més a aqueixa atenció tan personalitzada que ens caracteritza. 

 

Les activitats del Mètode BAPNE són com un petit cuc que va desenvolupant-se fins a convertir-se en una papa-

llona. Comencen amb moviments molt simples que posteriorment van ampliant-se fins a convertir-se en activitats molt més 

àmplies i específiques.  



SERVEIS DE LA COOPERATIVA 
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A més del concert educatiu que té el col·legi Aire Libre, hi ha una sèrie 

de serveis que oferta la cooperativa: 

·GABINET PSICOPEDAGÒGIC 

·ESCOLA MATINERA 7:30 a 9:30h  

·ADMINISTRACIÓ 

·NETEJA 

·ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: 

 

 
PRIMÀRIA  

·HORARI: DE 14.00 A 15.00H 

·ECOLOGIA 

·CERÀMICA 

·DRAMATITZACIÓ (EN ANGLÈS 

· RECICLATGE 

SECUNDÀRIA 

·HORARI: DE 14.45 A 15.45 

·INFORMÀTICA (RESPONSABLE: AMANDA VERDÚ) 

·BIBLIOTECA (RESPONSABLE: ALEJANDRA BURILLO) 

·LUDOTECA (RESPONSABLE: Mª PAZ MOROTE) 
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MENJADOR: 

HORARIS:  

·SETEMBRE I JUNY DE 13:30H A 14:30H 

·OCTUBRE A MAIG: DE 13:30H A 15:00H 

RECORDEU 

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

Heu de portar un certificat  per part del metge si el 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 el/la  vostre fill/a 

marxa a menjar fora del centre. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Igual que tots els anys les activitats van començar a realitzar-se des de 

el dimarts 1 d'octubre a les vesprades en el seu horari habitual de 17:00 

a 18.30 de la mà dels nostres monitors. 

Tant les “altes” com els canvis d'activitat o “baixes” sempre s'han de 

procurar fer al principi de mes i és imprescindible comunicar-ho per es-

crit en secretaria o bé mitjançant un correu a javiairelibre@gmail.com 

 

Els pagaments se seguiran realitzant a mes vençut i amb caràcter fami-

liar, és a dir, solament un per família. Mantenim pràcticament els ma-

teixos preus dels últims cursos i es faran per mitjà d'una domiciliació 

bancària. Per tant, és necessari que ens especifiqueu en quin compte vo-

leu que carreguem aquest rebut mensual. 

Una vegada concloses les classes lectives, els alumnes han d'esperar el 

començament de les activitats extraescolars en l'exterior de l'edifici, be-

renant llavors si ho desitgen o canviant-se en el vestuari. Per tal motiu 

recomanem que si els alumnes són molt xicotets i més àdhuc en les pri-

meres setmanes, aquests acudisquen acompanyats a l'inici de les ses-

sions, ja que els monitors no es poden fer càrrec d'aquesta funció i més 

quan al principi no solem tenir una llista definitiva dels assistents. 

 

D'altra banda, després d'acabar les sessions, a les 18.30 es prega pun-

tualitat a l'hora d'arreplegar als vostres fills i es recorda també que no 

està permès entrar a les aules, ja que a aqueixa hora ja s'estarà realitzant 

el servei de neteja. 

Recordem que al llarg del curs si el dia ix plujós se suspenen els esports 

a l'aire lliure i els alumnes que no siguen arreplegats a les 17:00h passa-

ran a l'interior de l'edifici a fer una altra activitat alternativa amb els 

monitors.  
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A continuació us detallem el quadre d'activitats i de preus que oferim per a començar a 

l'octubre. En funció dels inscrits, reajustarem els horaris a principi de novembre. 

 

-FUTBOL SALA 1r I 2nPRIM.Hi ha un grup de 10 alumnes apuntats i per a final de mes comença-

rem amb els partits. La idea és canviar els equipatges però si no arriben per al primer partit, pres-

tarem els de l'any passat de moment. A petició dels pares farem aquest curs un grup de whatsapp 

per a així facilitar tota la informació en relació a l'equip. 

 

-FUTBOL SALA 3r-6e PRIM.De moment hi ha 11 apuntats de 3r a 4t i per tant es formarà l'equip 

sense problemes. Sembla que finalment enguany no es va a fer un equip de 5e i 6e, ja que d'altra 

banda sembla que es va a formar un de bàsquet. 

 

—VOLEIBOL De moment som 8  de 1rd'ESO i 7 de 6e i 5e de primària. Per tant, necessitem que 

alguna més de 1º o 2º d'’ESOs'apunte i així puguem formar un equip de voleibol de 1º i 2n d'ESO i 

un altre de minivoley de 5e i 6e. 

 

-PATINATGE S'ha format un bon grup de 14 alumnes de 1r a 4t de primària. En cas que hi haja 

més inscripcions, valorarem la possibilitat de repartir a partir de novembre el grup, fent-se una 

sessió els dimarts i una altra els dijous. 

 

-AIKIDO  De moment hi ha 8 apuntats els dimarts i 7 els dijous, per la qual cosa les dues sessions 

sembla que podran funcionar adequadament. 

 

-INFORMÀTICA. Actualment solament hi ha 6 apuntats de 3r de primària a 1º d'ESO. Seria con-

venient que algun més s'apuntara perquè així es consolidara millor el grup durant aquest curs.  
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-ANGLÉS (COM FINS ARA) 

 

El grup de 6 alumnes de 3r i 4t de primària solament va a assistir els 

dilluns, sent el seu lloc habitual l'aula de música. Seria convenient 

que algun més també s'apuntara per a així consolidar el grup. 

 

-ANGLÉS (OPCIÓ NOVA) 

Hi ha dos grups formats i en tots dos les sessions són dimarts i di-

jous obligatòriament. El de 3r,4t i 5e són 9 alumnes i faran la seua 

sessió en l'aula de música. En el de 6º i 1º de l'ESO són solament 5 i 

de moment faran la seua sessió en l'aula de 1º de l'ESO. En el rebut 

d'octubre, a primers de novembre, es carregarà el primer pagament 

d'aquesta activitat en concepte de matrícula i material. 

 

-MINITENÍS, IOGA PER A ADULTS, PERCUSSIÓ I TALLER DE 

MANUALITATS no han aconseguit el mínims d'alumnes suficients 

per a poder-se posar en funcionament i per tant no es van a realitzar 

aquest curs.  

 

-BÀSQUET MIXT PER A 5e I 6e 

D'altra banda hi ha hagut una sol·licitud perquè es formara un equip 

de 5e i 6e de bàsquet mixt. De moment hi ha 6 interessats. Necessi-

taríem que almenys hi haguera 3 interessats més. Segurament el dia 

d'entrenament serà el dimecres i començarem amb una sessió de pro-

va el pròxima dimecres 28 d'octubre i tal vegada els partits de lliga al 

gener. Per tant, qui vulga intentar-ho, que ho comunique al coordina-

dor de les activitats i que prove sense compromís en aqueixa primera 

sessió.  

38 

Butlletí  informatiu 

 2014-20145 

Col·legi Aire Libre 

  



 

39 

Butlletí  informatiu 

 2014-2015 

Col·legi Aire Libre 

  



REFLEXIONEMOS 


