
Aire  libre  

1 8 - 1 9  
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Benvolgudes famílies d'Aire Lliure, 

Benvingut/des al curs escolar 2018/19. Un curs ple de novetats i de projectes, 

d'il·lusions, d'esperances i de ganes, moltes ganes d'aprendre. Tenint sempre com a 

marc de referència el nostre ideari de centre durant el mes de setembre hem anat defi-

nint els fonaments del que serà enguany escolar, establint les eines amb les quals tre-

ballarem per a fer realitat el nostre projecte, el nostre objectiu: és la formació de per-

sones lliures, autònomes, socials, amb consciència crítica,  

 En aquest butlletí us detallem les eines que usarem, com i quan. Gaudiu-ho. 
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Com ja iniciem en anys anteriors, durant aquest curs, continuarem utilitzant la ma-

teixa metodologia de treball, per a totes  les celebracions generals que realitzem en el 

col·legi: triar una temàtica central, relacionada amb l'ideari del centre, sobre la qual 

giraran totes les activitats proposades.  

El tema triat per a aquest curs és: "CONVIVIM EN DESACORD" Enguany apos-

tem més que mai per crear un ambient de convivència ideal per a jugar, aprendre i 

créixer com a persones. Per a açò, de manera explícita i subratllada a través d'aquest 

títol volem reivindicar que el desacord i el conflicte són inherents a persones que 

conviuen en societat; són una mostra que estem vius. No els usarem com a conceptes 

negatius, sinó com una oportunitat per a aprendre. A través de les diferents activi-

tats, de dinàmiques i jocs, els donarem al nostre alumnat les eines per a treballar-ho 

quan sorgisca i poder usar-ho com a  palanca d'un canvi a millor, com un impuls per 

a créixer .com a persones. 
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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: 1 de octubre, 17:00h 

2ª reunió pedagògica 

1r i 2n d’EP: 4 de febrer, 17:00h 

3r i 4t d’EP: 5 de febrer, 17:00h 

5é i 6é d’EP: 6 de febrer, 17:00h 

3ª reunió pedagògica 

Tota l’EP:  17 de juny. 

 

AVALUACIONS– ACTITUDS I VALORS– NOTES 

1ª avaluació: Del 3 al 14 de desembre  

2ª avaluació: Del 4 al 13 de març 

3ª avaluació: Del 03 al 12 de juny 

El calendari anual s'organitza al setembre. En ocasions aquestes da-

tes són modificades al llarg del curs escolar. Per açò, quan estiga a 

prop una activitat es recordarà a través d'una circular. 
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SECUNDÀRIA 
 

REUNIONS PEDAGÒGIQUES 

1ª reunió pedagògica 

3r i 4t d’ESO: 2 d’octubre, 17:00h 

1r i   2n d’ESO: 4 d’octubre, 17:00h 

2ª reunió pedagògica 

1r i 2n d’ESO: 22 de gener, 17:00 h 

3r i 4t de ESO: 24 de gener, 17:00h 

3ª reunió pedagògica 

Tota l’ESO: 13 de juny 

 

 

AVALUACIONS 

1ra avaluació: Del 26 al 29 de novembre  

2na avaluació: Del 25 al 28  de febrer 

3ra avaluació: Del 3 al 6de juny 
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VACANCES I FESTIUS 

 
Dia de la Comunitat Valenciana 9 d’octubre 

Dia de la Hispanitat  12 d’octubre   

Dia de tots Sants 1 i 2 de novembre.  

Dia de la Constitució 6 i 7 de desembre 

Nadal del 24 de desembre al 6 de gener .  

Sant Josep 18 i 19 de març.  

Pasqua Del 18 al 28 d’abril. 

Dia del treballador/a 1 de maig.  

Santa Faç 2 i 3 de maig.  

Final ESO 18 de juny.  

Final EP 19 de juny.  
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FESTES I CONMEMORACIONS 
 

Dia de la Comunitat Valenciana 8 d’octubre 

“Castanyada” 31 d’octubre   

No violència de gènere 25 de novembre 

Fira d’hivern 21 de desembre. 

Dia del joguet (solo EP) 11 de gener.  

Setmana pau/cultural 28 de gener al 31 de gener.  

Jocs cooperatius i no competitius 1 de febrer.  

Carnestoltes 1 de març.  

Dia de la dona 8 de març.  

Viatges d’estudi 8 al 12 d’abril.  

Dia de la mona 17 d’abril.  

Santa Faç 30 d’abril 

Dia del llibre ( per definir) 

Acomiadament 4t de la ESO 14 de juny.  

Festa de la Foguera 18 de juny.  
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 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 

El col·legi obri a les 7.30 del matí amb l’ escola matinera, espai on els xiquets/es que 

assisteixen poden triar entre l'oci i/o repàs.  

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

rantir 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 h).  

Els alumnes i les alumnes que tinguen activitats extraescolars, estaran atesos pel coor-

dinador en l'entrada a l'edifici fins al començament de les activitats. Per als xiquets del 

col·le, 1r i 2n d’EP, durant el primer mes el coordinador els arreplegarà en la seua au-

la.  

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. 
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RETARDS JUSTIFICACIONS ABSENTISME 

 P R I M À R I A /

SECUNDÀRIA 

Passats 5 minuts de 

l'horari d'entrada, 

tant al matí com a la 

vesprada, l'alumnat 

no podrà entrar a 

l'aula i es quedarà a la 

b i b l i o t e c a  d e 

Primària esperant la 

següent sessió. 

S E C U N D À R I A 

L'alumnat ha d'estar 

en l'aula quan entra el 

professor/a. En cas 

contrari es registra el 

retard en la Platafor-

ma Educativa del 

Centre, on podreu en-

trar i justificar-ho.  

PRIMÀRIA 

La falta d'assistència co-

rrespon als períodes del 

matí i de la vesprada. Ai-

xí, si un alumne/a 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/a falta 

tot un dia, té 6 faltes d'as-

sistència. 

 

 

 

Quan es produisca una 

absència aquesta se us 

comunicarà a través de la 

Plataforma Educativa.  

Quan us arribe la comu-

nicació, tindreu la possi-

bilitat de justificar-la. En 

el cas que aquesta vinga 

acompanyada d'un paper 

oficial, aquest li'l donarà 

el teu fill/a al tutor/a. 

 

-Si comuniqueu per 

telèfon la falta d'assistèn-

cia de les vostres filles i 

fills, aquesta no equival a 

una justificació 

.  
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  1er Cicle 2º Cicle 3er Cicle 

  
SESIONES  

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 

Tutoria 2 2 2  

Tallers 1 1 1 

 

PRIMÀRIA 

Ací us detallem les assignatures i la seua càrrega lectiva .  
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SECUNDARIA 

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

assignatures optatives des de 1r de l'ESO. 

OBLIGATÒRIES 

1r ESO 
 

2n ESO 
 

3r ESO 
 

4t ESO 
 

  

Valencià 
  

3 

  

Valencià 
  

3 

  

Valencià 
  

3 

  

Valencià 
  

3 

Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 

Geografia e Hist. 3 Geografia e Hist. 3 Geografia e Hist. 3 Geografia e Hist. 3 

Anglès 
4 

Anglès 
4 

Anglès 
3 

Anglès 
3 

Matemàtiques  

4 

Matemàtiques  

3 

Matemàtiques 

-aplicades 

-acadèmiques 
4 

Matemàtiques 

-aplicades 

-acadèmiques 
4 

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

Biologia 3   Biologia  2   

 3 Física y química 2 Física y química 2   

Música 2 Música 2 Música 2   

Ètica  1 Ètica  1 Ètica  1 Ètica 1 

 
 

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 

  

Iniciació Act. Empren. 

 

Informàtica 

 

Arts and Crafts 

 

Taller de Competències 

 

  

Francès 

 

Informàtica 

 

Iniciació Act. Empren. 

 

Taller de Competènci-

es 

  

Francès 

 

Informàtica 

 

Tecnologia 

 

Cultura Clàssica 

  

Bio+FiQ 

Llatí+ Economia 

Tecno+Inic. Act. Empren. 

 

____________________ 

Filosofia 

TIC 

Música 

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

tic 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 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 que tindrà com objec-

tiu final de tot el procés  la normalització plena del valencià, un domini equilibrat del castellà i una 

competència funcional amb l'anglés. 
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PRIMÀRIA 

Castellà Valencià English 

Castellà 

Matemàtiques 

 

 

Valencià 

Ciències Socials 

Ciències Naturals 

Música 

Ed. Física 

 

  

 

Inglés 

Taller de música  

Taller de psicomotricitat 

Arts 

 

 

Castellà Valencià English 

Castellano  

Matemàtiques  

Educació Física  

Iniciació Act. Emprene-

dora 

Francés  

Música  

Cultura Clàssica 

Valencià  

Biologia i Geologia  

Física i Química 

Geografia i Historia 

Tecnologia  

Informàtica-TIC 

Filosofia  

 

  

Arts (1º,2º,  3º y 4º) 

Inglés 

 

SECUNDÀRIA 



14 

 

Entre les novetats per a aquest curs destaquem: 

-S'imparteix Plàstica en tots els cursos de Primària. 

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

-Continuem amb el projecte en conjunt primària i secundària sobre l'autora escocesa 

Julia Donalson.  

-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 manera directa. 

-Tallers d’EP  (psicomotricitat i musical) vehiculats en anglés. 
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é

La “Xarxa Mai Més”  és un projecte impulsat per la Amical Mauthausen que uneix a 

instituts, associacions i ajuntaments  en el treball conjunt de preservar la Memòria i 

prevenir el feixisme. 

Aquesta iniciativa correspon  a la voluntat d'Aire Lliure de treballar i aprofundir en 

l'educació en valors, un dels eixos que vertebren la nostra pràctica docent. 

Les activitats a realitzar es desenvoluparan a través  de l'assignatura de Filosofia, 

matèria optativa en 4º de l'ESO, a la qual podran incorporar-se de manera voluntària  

al treball de recerca  l'alumnat que no cursa l'optativa en aquest curs. 
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Ja portem dos anys amb el programa TEI, Tutoria entre Iguals  amb resultats in-

creïbles ja que converteix al nostre alumnat en agents actius en la millora de la con-

vivència escolar. 

Per a aquest nou curs apostem per mantenir el projecte i com a novetat els proposa-

rem trobades entre alumnat tutor i tutoritzat més casuals (esmorzars i jocs) i no tan 

guiats. 

Les coordinadores d'aquest projecte són: 

Estelia Pérez en Primària 

Gabriela Chiaramello en Secundària. 

 

Inclourem també en l'etapa de l'ESO  l'orientació entre alumnat sobre el bon ús dels 

dispositius mòbils i les xarxes socials (Salut Digital) 
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Seguim implementant el PAT ja que és una eina essencial per a  fomentar el desenvolupament inte-

gral de l'alumnat a nivell emocional, acadèmic i social  així com establir una coordinació efectiva 

amb les famílies. 

Us recordem els espais que es determinen perquè els tutors/as duguen a terme  aquest pla : 

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

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 a comentar els 

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

 

A Aire Lliure ens resulta imprescindible aprofundir i sistematitzar aspectes educatius tan importants 

com l'ACOLLIMENT i la REBUDA de l'alumnat. Per a açò invertim part del nostre temps d'inici de 

curs (PLA D'ACOLLIMENT) a treballar a través de jocs i dinàmiques el sentit d'identitat i pertinença 

al grup-classe i al centre per a assegurar el desenvolupament de l'autoconfiança, l'autoestima, la 

presa de consciència del valor dels sentiments propis i aliens, l'empatia, el coneixement i control de 

les emocions...  

A principis d'octubre, les tutories ja tenen eines per a  prendre decisions consensuades: delegats/

as, decoració de l'aula, funcions dins de l'aula, etc…. 

 

’ ó

BENVINGUTS/ES 
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L'atenció a la diversitat educativa és una dels senyals d'identitat del nostre centre. Mitjançant desdo-
blaments, suports, reforços i el treball del Departament d'Orientació i del Gabinet Psicopedagògic, el 
centre fa un vertader esforç organitzatiu i pedagògic per a  afavorir la inclusió educativa l'alumnat i la 
seua formació integral. 

ó
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PRIMÀRIA 

• Reforços:  

1r cicle: 16 hores setmanals. 

2N cicle:  16  hores setmanals. 

3r cicle: 16  hores setmanals 

A més: 

Una mestra especialista en PT 

Una mestra especialista AL 

• Desdoblaments:  

2N cicle: 4 hores (repartides entre Coneixement del Medi i Anglés) 

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

 

SECUNDÀRIA 

• Reforços:  

Departament de Ciències: 6 hores setmanals       

Departament de Lletres: 3 hores setmanals 

• Desdoblaments:  

Departament de Ciències: 7 hores setmanals 

Departament de Lletres: 6 hores setmanals,  

Departament de Humanitats: 2 hores setmanals 

A més: 

 Una d'especialista en PT en l'etapa,  mantenint els projectes  per a atendre a la Diversitat com GI 

(grup de recerca a través de reptes cognitius), el Keep Calm (millora l'expressió personal a través de 

l'art i la relaxació) i com a novetat, Taller de Competències per a l'alumnat de primer cicle d' ESO. 

 

 

 

  



La proposta  dels tallers de família per a aquest curs parteix de l'enfocament de la Disciplina Posi-

tiva, des de la qual s'encoratja i empodera a les famílies, a més d'aprendre estratègies per a ajudar 

als fills/es a desenvolupar habilitats socials i comunicatives. 

Els objectius que es persegueixen són: 

-Facilitar la comunicació familiar: salvant barreres i evitant les lluites de poder. 

-Centrar-se en les virtuts i no en els defectes. 

-Ensenyar als fills/es no què pensar sinó com pensar. 

 -Evitar els perills dels elogis. 

í



Aspectes com el consum i ús d'internet, xarxes socials, telèfon mòbil, televisió, video-
jocs...defineixen la nostra salut digital.  

 

Quin ús realitza el nostre alumnat de les noves tecnologies?  cada quant temps es con-
necten? quins dispositius tenen al seu abast?  

 

Per a poder treballar  aquests aspectes tan importants, el nostre alumnat realitzarà 
una enquesta per a fer un diagnòstic inicial per a poder detectar punts febles i forts del 
nostre alumnat. A partir de les dades obtingudes, treballarem de manera interna a tra-
vés de la tutories i si fóra necessari començarem uns tallers formatius en el bon ús de 
la Noves Tecnologies. 
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Aire Lliure és conscient  que el procés d'ensenyament 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 arreplegades en el nostre Ideari i el nostre Projecte Educatiu. 

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

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

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

ves. 
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Com a novetat, aquest curs estem en procés d'implantació. Començarem a utilitzar en el centre una 

plataforma educativa de gestió integral. És una plataforma flexible perquè és accessible des de qualsevol 

dispositiu (mòbil, Tablet, ordinador) 

 

Entre els objectius principals de la seua implantació: 

-Connectar  de manera senzilla i àgil a tots els membres de la comunitat educativa. 

-Garantir la seguretat i la protecció de dades (LOPD) 

-Centralitzar les gestions administratives i pedagògiques. 
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A més del concert educatiu que té el col·legi Aire Lliure la cooperativa ofereix altres serveis: 

 

-ESCOLA MATINERA   7:30 a 9:30h  

-ESCOLA DE VESPRADA  15:00-16:00 (SEP-JUNY) 

-GABINET PSICOPEDAGÒGIC 

-ADMINISTRACIÓ 

-NETEJA 

PRIMÀRIA  

·HORARIO: DE 14.00 A 15.00H 

·ESTUDI 

·BIBLIOTECA 

·LUDOTECA 

·ECODIVER 

·CREAR-TE 

·BALL 

·PLAYTIME 

·CUINA 

·ROBÒTICA 

·PATINATGE 

SECUNDÀRIA 

·HORARI: DE 14.45 A 15.45 

·INFORMÀTICA  

·ESTUDI 



25 

-MENJADOR 

Us recordem que el menjar d'Aire lliure és un menjar casolà elaborat en la nostra cuina 

i amb aliments d'alta qualitat. Així mateix, els menús estan elaborats per un equip de dietista, 

revisat per la els membres de Comissió de Menjador i adequats a les lleis vigents en matèria de 

Menjadors Escolars. 

 

HORARIS:  

SETEMBRE I JUNY: DE 13:30H A 14:30H 

OCTUBRE A MAIG: DE 13:00H A 15:00H 

 

RECORDEU 

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

-Certificar per part del metge si el vostre fill/a pateix alguna intolerància aliments i/o al·lèrgia. 

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

ministració amb 24 hores d'antelació. 

-Heu d'avisar per mitjà d'una autorització, amb 24 hores d'antelació, si el vostre filla/fill 

marxa a menjar fora del centre. 

-Podeu formar part de  la nostra comissió de menjador per a la presa de decisions i així inten-

tar millorar el servei. 
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Quan les classes finalitzen, un altre espai d'experimentació s'engega, aquest curs us proposem una 

àmplia  i renovada oferta d'extraescolars…. 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

FUTBOL 

3r a 6è 

EP 
  

3r a 6è 

EP 

1r y 2n 

EP + Llar 

AIKIDO   EP   EP-ESO 

VOLEIBOL   ESO EP ESO 

ESCACS 
EP – ESO - 

ADULTOS 
      

PATINATGE   EP-ESO     

GUITARRA     
EP –ESO -

ADULTOS 
  

CIRC EP-ESO       

IOGA     
EP –ESO -

ADULTOS 
  

TALLER DE CINEMA       
3r cicle EP i 

ESO 

TEATRE    ESO   

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

FRANCÉS 3r-4t ESO   3r-4t ESO   

TALLER DE CINEMA 3r-4t ESO   3r-4t ESO   

Com a novetat enguany  s'ofereixen dos noves extraescolars per a l'alumnat  de 3r i 4t de l'ESO en un 

horari diferent de 15:30h a 16:30h. 
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El Consell Escolar ha decidit reactivar l'activitat del Comité Mediambiental per  aquest curs 18-19 

amb la finalitat d'inculcar  l'alumnat i a tota la comunitat educativa valors de respecte pel nostre 

entorn i responsabilitat ambiental.  

Per  açò ens hem marcat alguns objectius que necessitaran de la col·laboració de tots i totes, in-

cloent les famílies.  

Els nostres eixos estratègics seran:  

-Gestió de residus. Reducció i reciclatge.   

-Promoure la mobilitat sostenible. 

-Optimització de l'ús de l'aigua i de l'energia.  

-Promoure l'ús de l'hort. 

Com a punt de partida per a aquest curs 2018-2019, les activitats del Comité Mediambiental se 

centraran en: 

-Residus 

-Mobilitat Sostenible 

Des d'aquesta comissió us anirem informant més detalladament de cada punt de millora i us ani-

rem donant recomanacions perquè des de casa i escola treballem de la mà en matèria mediam-

biental. 
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La lectura ocupa un lloc important en el nostre centre. A Aire Lliure apostem per la lec-

tura gojosa, plaent, plena de valors, on l'important és deixar-se submergir en els nom-

brosos 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. 

Us animem al fet que el seu foment s'estenga també més enllà del nostre centre. 

Seguim amb el projecte d'Animació Lectora de 3r a 6´r d’EP en l'àrea de Castellà. En 

l'etapa de l'ESO el projecte contínua amb les àrees de  castellà i valencià. 
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NOTA IMPORTANT: 

Totes les imàgens utilitzades per  a il·lustrar aquest Butlletí Informatiu tenen Copyright volem aclarar que han estat uti-

litzades sense ànim de lucre. 

Us recordem que estem en una Cooperativa Educativa Valenciana i que el 

seu objectiu principal és la normalització del Valencià. Entenem el valencià 

com una entitat no solament lingüística sinó cultural, impregnant la música, 

les tradicions, la cuina... 



L' educació no canvia al món, 

canvia a les persones que van a 

canviar el món. 

                    Paulo Freire                                                                            

                         


