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Benvingudes, benvinguts! 
 

Estimades famílies d’Aire Libre: 

 

Benvingudes al curs escolar 2019-20, un nou curs carregat de 

projectes, il·lusions, treball, i desitjos, incomptables desitjos, de 

seguir aprenent, de seguir creixent i de seguir millorant.  

 

Com tot ésser viu, enguany hi hauran novetats en la nostra Co-

operativa. Algunes són menudes; altres, de més profunditat. 

Totes, des de la convicció de continuar amb la tasca que un 

grup de persones valentes i decidides es van plantejar en 1978: 

formar persones lliures, autònomes, socials, justes, amb consci-

ència crítica. 

 

En aquest Butlletí informatiu trobareu les ferramentes amb les 

quals treballarem al llarg de tot l’any per a fer realitat entre l’a-

lumnat, les treballadores i les famílies, l’ideari i el projecte edu-

catiu d’Aire Libre. Endavant! 
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Nosaltres...Aire Libre! 
A finals de la dècada dels 70 un grup de pares, mares i educadores, preocupades per l’edu-

cació de les seues filles i fills, inicien el projecte d’Aire Libre insatisfetes amb la situació del 

sistema escolar d’aquells anys que potenciava una escola privada confessional i permetia 

una deficient escola pública. 

Després d’una experiència anterior en l’àmbit de l’educació preescolar, l’any 1975 es cons-

titueix la Cooperativa Valenciana d’Ensenyament Aire Libre, titular del centre, entitat sense 

ànim de lucre que se suma a l’esforç que epr aquells temps desenvolupaven altres entitats 

amb igual finalitat en diferents territoris. 

L’objectiu fonamental d’Aire Libre va ser i és incidir des del camp de l’educació en la conse-

cució d’un món més just i lliure. Per a assolir aquest objectiu, l’escola assumirà com a Pro-

jecte Educatiu de Centre totes les orientacions pedagògiques que presenten com a caracte-

rística l’educació activa, creativa, participativa i constructivista, orientada a la col·laboració, 

basada en el respecte a la persona i vinculada amb l’entorn sociocultural. 

Les persones que hui en dia formem part d’Aire Libre, a l’igual que aquell grup de mares, 

pares i docents insatisfets allà pels anys 70, seguim pretenent formar persones lliures, au-

tònomes, socials, amb consciència crítica i amb una preparació adequada per a poder se-

guir en el sistema educatiu. El nostre ideari queda recollit en els següents punts: 

 Educar per a la democràcia 

 Educar per a la participació responsable 

 Educar en i per a la llibertat 

 Educar per a la pau 

 Educar per a aprendre a pensar 

 Educar a partir del propi entorn 
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Calendari escolar — Primària 
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Calendari escolar — Secundària 
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Equip docent 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Professorat de Primària: 
 

Maribel Casanova Ramos 
Marga Juan Cardona 

Pepe Climent Martínez 
Marisa Palacios Ruzafa 
Imma Pascual González 

Estefanía Sala Peña 
Mari Carmen Sánchez Granja 

Reme Zaragoza Sánchez 
Noel Moreno Martínez 
Julia Collado Sánchez 
Begoña Giménez Ruiz 
Galo Pombero López 
Paco López Llorens 

Professorat de Secundària: 
 

Rubén Ferrándiz Ballester 
Claudia Mínguez Carretero 

Andreu Quiles Galvañ 
Carmina Pastor Alberola 

Julia Collado Sánchez 
Xabi Alemany Ruiz 
Javier Lillo Fenoll 

Begoña Giménez  Ruiz 
María Medina Fleming 
Amanda Verdú Llorca 

Aquil·les Rubio i Villalvilla 

Equip Directiu: 
 

Directora: María Medina Fleming 
Cap d’Estudis de Primària: Galo Pombero López 

Cap d’Estudis de Secundària: Aquil·les Rubio i Villalvilla 

Caps de Departament: 
 
Departament de Llengües: Javier Lillo Fenoll 
Departament de Ciències: Andreu Quiles Galvañ 
Departament d’Humanitats: Begoña Giménez Ruiz 
Departament d’Orientació: Marga Galisteo Del Río 

Coordinacions: 
 
TIC: Noel Moreno Martínez 
Igualtat: Begoña Giménez Ruiz 
Xarxa Mai Més: Aquil·les Rubio 
Formació: Mari Carmen Sánchez 
Granja 

Gabinet Psicopedagògic i d’Orientació: 
 

Orientadora ESO i EP: Marga Galisteo Del Río 
Orientadora EP: Estelia Pérez Ponce 

Pedagogia Terapèutica Primària: Ana Martínez Machín 
Pedagogia Terapèutica Secundària: Carolina López Gallardo 

Audició i Llenguatge: Mónica Blesa Quirós 
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Equip d’administració i serveis 
 

 

 

 

 

Administració: 

 

Cap d’Administració: Andrés Ibáñez Guilabert 

 

Secretaria: Rosa Rodríguez López i Charo Sán-

chez Nieto 

Neteja i manteniment: 

 

Neli Gosálbez Cuenca 

Mari Carmen Gosálbez Cuenca 

Adela Megías Reig 

Mario Eduardo Catoira 

Cuina: 

 

Raquel Giménez Pastor 

Natalia Beltrán Aznar 

Eva De Las Heras Alemany 

Pati i menjador 

 

Coordinadora: Sonia Amat Reina 

 

Monitores: 

Belén Prieto Torres 

Rosa Rodríguez López 

Mar Terres Ballesta 

Carlos Alemany Segura 

Mari Paz Morote Espadero 

Cristina Ramos Galiana 

Gema De la Ossa Añover 

Marina Suárez González 

Coordinador d’extraescolars: 

Carlos Alemany Segura 
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Cooperativa Aire Libre 
 

 

 

Consell Rector: 

Presidència: Charo Gomis 

Vicepresidència: Cintia Ramos 

Secretaria: Natalia Villanueva 

Tresoreria: Matías Sánchez 

Vocalies: 

Elena González Valledor 

José Alberola 

Marga Juan Cardona 

Mari Carmen Sánchez Granja 

Consell Escolar: 

Presidència: María Medina Fleming 

Secretaria: Aquil·les Rubio i Villalvilla 

Representants personal docent: 

Andreu Quiles Galvany, Maribel Casanova 

Ramos, José Climent Martínez i Paco Ló-

pez Llorens.  

Representants alumnat: 

Gemma Morera Galvañ 

Representants famílies: 

Juan Carlos Sancho, Tania Cartagena, Lo-

rena Menendez Castro i Gabriel Carbo-

nell Bas.  

Representant PAS: 

Andrés Ibáñez Guilabert 

Representants Consell Rector: 

Charo Gomis, Cintia Ramos, Elena Gonzá-

lez Valledor 

Comissió de Convivència 

i 

Comissió de Menjador 
 

Són comissions de treball derivades 

del Consell Escolar i integrades pels 

membres electes del Consell Escolar. 
 

La Comissió de Menjador està oberta 

a la participació (sense vot) de tots 

els membres de la comunitat escolar. 

Eleccions al Consell Escolar! 

En el 2017 es va renovar una part 
del Consell Escolar i aquest 2019 to-
ca renovar la segona part. Les elecci-
ons es realitzaran en el mes de no-
vembre.   

Al llarg del mes d'octubre us envia-
rem tota la informació.  

Grups de Treball 
 

Extraescolars 

Comitè Mediambiental 

TIC 
 

Són grups de treball oberts a la participa-

ció de qualsevol membre de la comunitat 

escolar, coordinats per una persona que 

treballen diàriament per a fer propostes i 

impulsar iniciatives al centre. 
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Tema anual 
Seguint amb la dinàmica d’anys anteriors, durant aquest curs escolar 2019-20 continuarem 

utilitzant la mateixa metodologia de treball per a totes les celebracions que organitzarem 

en l’escola. D’aquesta manera desenvoluparem totes les activitats proposades per a la Set-

mana de la Pau, la Setmana Cultural, el Carnestoltes, o la Festa de la Foguera a partir d’una 

temàtica general relacionada amb l’ideari del centre. 

 

El tema triat per a enguany és “Cuida’t, cuida’m, cuida’l”. A partir d’aquesta generalitat, 

podrem endinsar-nos en dues problemàtiques centrals del nostre ideari: per un costat, les 

relacions interpersonals, el respecte i la tolerància, fent especial esment a les relacions 

igualitàries entre homes i dones. Per l’altre, l’ineludible deure de protegir i preservar el 

medi en el qual desenvolupem aquestes relacions: el Planeta Terra.  

 

No debades, i tal i com afirma l’ecofeminista Petra Kelly “Hi ha una relació clara i profunda 

entre militarisme, degradació ambiental i sexisme. Qualsevol compromís amb la justícia so-

cial i la no violència que no assenyale les estructures de dominació masculina sobre la do-

na serà incomplet. Nosaltres volem treballar amb els nostres germans del moviment verd, 

però no volem estar sotmeses a ells”. 
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Reunions pedagògiques  

i avaluacions 
 

 

PRIMÀRIA 
 

1a reunió pedagògica: 

1r i 2n EP: dimarts 1 d’octubre. 17:00h 

3r i 4t EP: dimecres 2 d’octubre. 17:00h 

5è i 6è EP: dijous 3 d’octubre. 17:00h 

 

2a reunió pedagògica: 

1r i 2n EP: dimarts 15 de gener. 17:00h 

3r i 4t EP: dimecres 16 de gener. 17:00h 

5è i 6è EP: dijous 17 de gener 17:00h 

 

3a reunió pedagògica: 

Tota EP: dimarts 17 de juny. 17:00h 

 

Avaluacions - Actituds i valors – notes 
 

1a avaluació: del 3 al 14 de desembre 

2a avaluació: del 4 al 13 de març 

3a avaluació: del 3 al 12 de juny 

SECUNDÀRIA 
 

1a reunió pedagògica: 

3r i 4t ESO: dimarts 1 d’octubre. 17:00h 

1r i 2n ESO: dijous 3 d’octubre. 17:00h 

 

 

2a reunió pedagògica: 

3r i 4t ESO: dimarts 15 de gener. 17:00h 

1r i 2n ESO: dijous 17 de gener. 17:00h 

 

 

3a reunió pedagògica: 

Tota ESO: dimarts 13 de juny. 17:00h 

 

Avaluacions: 
 

1a avaluació: del 26 al 29 de novembre 

2a avaluació: del 25 al 28 de febrer 

3a avaluació: del 3 al 6 de juny 
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Festes i commemoracions 
A Aire Libre som conscients que els processos d’ensenyament i aprenentatge del nostre 

alumnat no es limiten a la part acadèmica. Aquests processos es fonamenten en cadascuna 

de les oportunitats educatives que estan recollides al nostre Ideari de Centre i al nostre 

Projecte Educatiu. 

Per tant, les excursions, els viatges d’estudi, les commemoracions, les festes, les visites cul-

turals, els tallers, les xarrades, les exposicions, les representacions teatrals, els jocs coope-

ratius, etc que realitzem al llarg de tot el curs són activitats lectives, educatives i curricu-

lars. Perquè a Aire Libre treballem el 9 d’Octubre, el 25 de Novembre, la Fira d’Hivern, el 

Carnestoltes, la Setmana de la Pau, la Setmana Cultural, el 8 de Març, la Mona de Pàsqua o 

les Fogueres com a activitats lectives i curriculars més. 
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Horari 
L’escola obre a les 7:30 del matí amb l’escola matinera, espai on els xiquets/es que assis-

teixen 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 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 h).  

L’alumnat que tingua activitats extraescolars estaran atesos pel coordinador en l'entrada 

a l'edifici fins al començament de les activitats. Per als menuts de l’escola del, 1r i 2n d’EP, 

durant el primer mes el coordinador els arreplegarà en la seua aula.  

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

haurà de fer-ho dins del centre, no en l’estacionament. 

A més, aquest curs 2019-20 hi ha una novetat respecte a l’horari tradicional del centre. Els 

dimecres no hi haurà classe de vesprada, tal i com us expliquem amb detall en l’apartat 

següent. 

 MATÍ PATI -

MENJADOR 

COMPLEMENTÀ-

RIES 

VESPRADA 

PRIMÀRIA 

Dll - Dm - Dj - Dv 

9:30 - 13:00 13:00 - 13:55 13:55 - 14:55 15:00 - 16:30 

PRIMÀRIA 

Dimecres 

9:00 - 14:00  14:00 - 15:00 15:00 - 16:00  

ESO 1r i 2n 

Dll - Dm - Dj - Dv 

8:30 - 13:40 13:40 - 14:30 14:30 - 15:30 15:30 - 16:25 

ESO 1r i 2n 

Dimecres 

8:30 - 14:30 14:30 - 15:45 15:30 - 16:30  

ESO 3r i 4t 

 

8:30 - 14:30 14:30 15:30 Dm i Dj 

15:30 - 16:25 
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Vesprades pedagògiques 
Una de les grans novetats en l’horari escolar per al curs 2019-20 és l’establiment de les 

vesprades del dimecres com un espai per a la formació contínua del professorat. Això signi-

fica que l’organització horària de l’alumnat els dimecres variarà de forma ostensible. Ara 

bé, Aire Libre garantirà el desenvolupament de totes les activitats del centre i els horaris de 

recollida de l’alumnat. 

 

D’aquesta manera, l’horari especial del dimecres, entre els mesos d’octubre a maig, queda-

rà configurat de la següent manera: 

 

Al llarg de les Vesprades Pedagògiques dels dimecres, el professorat ja està desenvolupant 

un programa formatiu que tindrà com a eixos: 

 

 Educar en i per al conflicte 

 Projecte Lingüístic de Centre 

 Educació afectivo-sexual 

 TIC 

 Competències 

 Coeducació 

 Ideari d’Aire Libre 

 

 

 CLASSES Hora d’arreplegada 

per a aquells que 

no es queden al  

menjador 

MENJADOR Hora d’arreplegada 

després del menja-

dor 

Hora d’arreplegada 

de vesprada des-

prés de les activi-

tats complementà-

PRIMÀRIA 9:00 - 14:00 14:00 14:00 15:00 - 15:15 16:30 - 16:45 

SECUNDÀRIA 8:30 - 14:30 14:30 15:00 - 15:45 15:45 - 16:00 16:30 - 16:45 
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1a hora: PRIMÀRIA/

SECUNDÀRIA 

Passats 5 minuts de 

l'horari d'entrada, tant 

al matí com a la vespra-

da, l'alumnat no podrà 

entrar a l'aula i es que-

darà a la Biblioteca de 

Primària esperant la se-

güent sessió. 

 

SECUNDÀRIA 

L'alumnat ha d'estar en 

l'aula en el moment 

que marque el seu ho-

rari. En cas contrari es 

registra el retard en la 

Plataforma Educativa 

del Centre, on podreu 

entrar i justificar-ho.  

 

PRIMÀRIA 

La falta d'assistència corres-

pon als períodes del matí i 

de la vesprada. Així, si un 

alumne/a falta el matí i la 

vesprada tindrà 2 faltes 

d'assistència. 

 

 

 

SECUNDÀRIA 

Cada falta d'assistència s'as-

signa a cada sessió. Així, si 

un alumne/a falta tot un 

dia, té 6 faltes d'assistència. 

 

 

 

Quan es produisca una 

absència aquesta se us co-

municarà a través de la Pla-

taforma Educativa.  

Quan us arribe la comuni-

cació, tindreu la possibilitat 

de justificar-la. En el cas 

que aquesta vinga acom-

panyada d'un paper oficial, 

aquest li'l donarà el teu fill/

a al tutor/a. 

 

-Si comuniqueu per telèfon 

la falta d'assistència de les 

vostres filles i fills, aquesta 

no equival a una justifica-

ció. 

Justificacions 

Faltes 

d’assistència Retards 
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Plataforma de comunicació: 

Edvoice 
Després de moltes provatures, investigació i debats, aquest curs 2019-20 implantarem una 

nova plataforma de comunicació entre Aire Libre i les famílies. Fins el moment, hem utilit-

zat la plataforma web Ítaca, proporcionada per la Conselleria d’educació. Analitzant les 

possibilitats que ens oferia Ítaca, aquestes resultaven molt limitades i, certament, insufici-

ents per a les necessitats del Centre, especialment respecte a la gestió administrativa, la 

profunditat dels butlletins d’avaluació, i les restriccions respecte als missatges famílies-

professorat. 

És per això que hem decidit utilitzar una altra plataforma de comunicació: Edvoice. Aquesta 

plataforma, accessible des de qualsevol dispositiu, permetrà connectar-nos de manera sen-

zilla i àgil a tots els membres de la comunitat educativa, garantir la seguretat i la protecció 

de dades, i centralitzar les gestions administratives i pedagògiques.  

Només us heu de descarregar l’app als vostres dispositius (telèfon, tablet, ordinador) i es-

perar a que el centre us done la vostra clau d'accés. 

 

 

 

 

 

 

Primària: Les comunicacions família-professorat continuaran realitzant-se a través de l’a-

genda de l’alumnat i del correu electrònic, i anirem implantant progressivament en 4t, 5è 

i 6è l’ús d’Edvoice per a la comunicació entre famílies i professorat. 

Secundària: Les comunicacions família-professorat, les notificacions del personal de Pati-

menjador i les comunicacions del Gabinet d’Orientació es realitzaran a través d’Edvoice. 

A partir del mes d’octubre, totes les circulars del centre s’enviaran a través d’Edvoice 
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Assignatures - Primària 
 

 

 

 

 

 

  1er Cicle 2º Cicle 3er Cicle 

  SESSIONS  

CCNN 2 2 2 

CCSS 2  2 2 

Música 2 1 1 

Arts 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 
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Assignatures - Secundària 

OBLIGATÒRIES 

1r ESO 
h 

2n ESO 
h 

3r ESO 
h 

4t ESO 
h 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 

Geografia i Hist. 3 Geografia i Hist. 3 Geografia i Hist. 3 Geografia i 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 

Tutoria 1 Tutoria 1 Tutoria 1 Tutoria 1 

Biologia 3   Biologia  2   

 3 Física i química 2 Física i 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 

  

Iniciació Act. Empren. 

 

Informàtica 

 

Arts and Crafts 

 

Taller de Competènci-

es 

 

  

Francès 

 

Informàtica 

 

Iniciació Act. Em-

pren. 

 

Taller de Compe-

tències 

  

Francès 

 

Informàtica 

 

Tecnologia 

 

Cultura Clàssica 

  

Bio+FiQ 

Llatí+ Economia 

Tecno+Inic. Act. Em-

pren. 

—————————— 

A triar 2: 

 

Filosofia 

TIC 

Música 

Arts and Crafts 
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PLC - Pla Lingüístic de Centre 
 

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

Lingüístic d’Aire Libre 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 pedagògics, de gestió, de convivència i de relació en el seu entorn. Entenem el 

valencià no solament com una realitat lingüística, sinó fonamentalment cultural, que im-

pregna cadascun dels elements de la nostra vida diària. El nostre PLC té com a objectiu fi-

nal de tot el procés la normalització plena del valencià, un domini equilibrat del castellà i 

una competència funcional amb l'anglès. 

 

En som conscients que la realitat lingüística en la què estem immersos és la d’una comuni-

tat majoritàriament castellanoparlant, amb un ús secundari del valencià i amb una llengua 

estrangera com l’anglès prestigiada i en alça. Aprendre una llengua no és únicament apro-

piar-se d’un sitema de signes, sinó també dels significats culturals i les formes en què les 

persones del nostre entorn ens comprenem i interpretem la realitat. Per tant, la llengua, 

les llengües d’Aire Libre, han d’estar vives. I és el que pretenem en la nostra escola.  
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Idiomes i assignatures 
 

Primària 

 

 

 

 
 

Secundària 

Castellà Valencià English 

Castellà 

Matemàtiques 

 

 

Valencià 

Ciències Socials 

Ciències Naturals 

Música 

Ed. Física 

Anglès 

Taller de música  

Taller de psicomotricitat 

Arts 

 

Castellà Valencià English 

Castellà  

Matemàtiques  

Educació Física  

Iniciació Act. Emprenedora 

Francès  

Música  

Cultura Clàssica 

Llatí 

Valencià  

Biologia i Geologia  

Física i Química 

Geografia i Historia 

Tecnologia  

Informàtica-TIC 

Filosofia  

Arts  

Anglès 
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English 
 

Per a aquest curs 2019-20 destaquem: 

 S'imparteix Plàstica en anglès en tots els cursos de Primària i Secundària. 

 Consolidem un projecte de penpal amb alumnes anglesos i alumnes de 2n d'ESO. 

 Continuem amb el projecte en conjunt Primària i Secundària sobre l'autora escocesa 

Julia Donalson.  

 Mantenim l'intercanvi amb un centre escolar de Sheffield a realitzar per l’alumnat de 

3r d’ESO que cada any va creixent. 

 Mantenim l'assistent de conversa a Primària i Secundària amb la finalitat de compren-

dre la cultura d'un altre país de manera directa. 

 Tallers a Primària  (psicomotricitat i musical) vehiculats en anglès. 

 Mantenim la mesura iniciada l'any passat. En 1º i 2º de l'ESO l'àrea d'anglès passa de 

3 a 4 hores setmanals. 1 d'elles desdoblada.  
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PAT - Pla d’Acció Tutorial 
Seguim implementant el PAT - Pla d’Acció Tutorial, ja que és una eina essencial per a  fo-

mentar el desenvolupament integral de l'alumnat a nivell emocional, acadèmic i social, així 

com establir una coordinació efectiva amb les famílies. Els espais des dels quals es desen-

volupa l’acció tutorial són: 
 

 1 hora setmanal de tutoria individualitzada, en la qual el tutor treballa amb l’alumnat 

de manera individual o en xicotet grup les diferents qüestions que van sorgint diària-

ment. 

 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 Libre ens resulta imprescindible aprofundir i sistematitzar aspectes educatius tan im-

portants com l’acollida i la rebuda de l'alumnat. Per a això dediquem part del nostre temps 

d'inici de curs a desenvolupar un Pla d’Acollida per a treballar a través de jocs i dinàmiques 

el sentit d'identitat i pertinença al grup-classe i al centre per a assegurar el desenvolupa-

ment 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 més, en aquest nou curs escolar els continguts del Pla d’Acció Tutorial inclouran l’educa-

ció afectivo-sexual en los. Realitzarem diverses sessions amb l’alumnat de tots els cursos, 

guiades per les orientadores, amb l’acompanyamet de les tutores i del professorat, així 

com alguna xarrada-taller amb les famílies. 
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TEI - Tutoria Entre Iguals 
Aquest curs 2019-20 és el quart en què desenvoluparem el programa TEI - Tutoria Entre 

Iguals, un projecte molt satisfactori ja que converteix al nostre alumnat en agents actius en 

la millora de la convivència escolar. 

La Tutoria Entre Iguals és una estrategia educativa que potencia la participació, conscien-

ciació, prevenció i desenvolupament de la convivència. Intervenim el professorat, les famí-

lies i, molt especialmente, l’alumnat, que es constitueixen en peça clau de la convivència 

escolar. 

El programa desnvolupa la tutorització emocional entre iguals. A Primària, l’alumnat de 5è 

són els tutors emocionals de l’alumnat de 3r. A Secundària, l’alumnat de 3r d’ESO tuto-

ritzen l’alumnat de 1r d’ESO. 

Per a aquest nou curs apostem per consolidar les 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 

 Marga Galisteo en Secundària 
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Atenció a la diversitat 
L'atenció a la diversitat educativa és una dels senyals d'identitat del nostre centre. Mitjan-

çant desdoblaments, suports, reforços i el treball del Departament d'Orientació i del Gabi-

net Psicopedagògic, el centre fa un veritable esforç organitzatiu i pedagògic per a  afavorir 

la inclusió educativa l'alumnat i la seua formació integral. 

L’atenció a la diversitat no és sinònim de treball amb l’alumnat amb dificultats. Al contrari, 

atendre la diversitat és disposar dels recursos educatius i humans necessaris per a afrontar 

dins i fora de l’aula tots els requeriments que sorgeixen per a assegurar la inclusió educati-

va d’un alumnat divers i únic. En definitiva, l’atenció a la diversitat és proposar una pràctica 

educativa adequada a les diverses capacitats, interessos i motivacions del conjunt de l’a-

lumnat d’Aire Libre. 

Els recursos de què disposem a Aire Libre són els següents: 

Primària 

Secundària 

 

 

 

 

 

 

Una mestra especialista en Pedagogia Terapèutica (25h setmanals) 

Una mestra especialista en Audició i Llenguatge (7’5h setmanals) 

Gabinet Psicopedagògic (17h setmanals entre Primària i Secundària) 

Reforços:  

1r cicle: 16 hores setmanals. 

2n cicle:  16  hores setmanals. 

3r cicle: 16  hores setmanals 

Desdoblaments:  

2n cicle: 4 hores (repartides entre Coneixe-

ment del Medi i Anglès) 

3r cicle: 4 hores (repartides entre Coneixement 

del Medi i Anglès) 

 

Una professora especialista en Pedagogia Terapèutica (25h setmanals) 

Gabinet Psicopedagògic (17h setmanals entre Primària i Secundària) 

Departament d’Orientació (8h setmanals) 

Reforços:  

Departament de Ciències: 7 hores setmanals 

Departament de Lletres: 2 hores setmanals 

Departament d’Humanitats: 1 hora setmanal 

Desdoblaments:  

Departament de Ciències: 7 hores setmanals 

Departament de Lletres: 10 hores setmanals  

Departament d’Humanitats: 2 hores setmanals 
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Educar en família 
 

Com cada curs escolar, des d’Aire Libre farem una proposta per a les famílies pugueu parti-

cipar en un espai d comunicació, reflexió, intercanvi i aprenentatge sobre com educar i què 

educar 

Abordarem temes que en algun moment ens poden dificultar o inquietar en la preciosa i 

difícil tasca d’educar, amb l’objectiu de:  

 Oferir un espai de comunicació i intercanvi sobre la tarea de ser mares i pares. 

 Potenciar el creixement personal i les fortaleses de cada mare i cada pare. 

 Facilitar ferramentes, pautes, recursos i estratègies per a una bona educació de les 

nostres filles i fills, des del respecte als diferents estils personals i familiars. 

 Afavorir unes relacions saludables, positives i felices entre família, filles i escola. 
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Normes d’ús d’aparells  

electrònics 
La presència d’aparells electrònics en la nostra vida diària s’ha normalitzat amb una velocitat ex-

traordinària. Als seus indubtables avantatges li hem de sumar també inconvenients. Les noves 

tecnologies ens acompanyen, en allò positiu i en allò negatiu, i formen part del procés educatiu i 

maduratiu del nostre alumnat. Són una ferramenta pedagògica eficaç, innovadora i atractiva. Ara 

bé, l’addicció, l’aïllament, la pressió social per posseir aquests aparells, la desconnexió de la reali-

tat, l’apatia, els continguts inadequats i el mal ús són algunes de les problemàtiques amb què ens 

trobem diàriament, de manera notable entre l’alumnat de Secundària però també de manera in-

cipient entre el de Primària.  
 

A Aire Libre entenem que l’establiment de límits o el plantejament de diverses alternatives són un 

dels camins per a poder educar en responsabilitat. Per això hem acordat limitar l’ús dels aparells 

electrònics al centre, i emplacem les famílies a col·laborar en l’aplicació de les normes: 
 

 Dins de l’edifici i del pati, els aparells electrònics s’han de tenir apagats i guardats a les mot-

xilles o a les taquilles. Podran utilitzar-se quan el professorat o les monitores de pati i menja-

dor ho indiquen en una activitat pedagògica determinada. 
 

 El professorat avisarà a les famílies sobre quan és imprescindible portar aparells electrònics 

per a realitzar alguna activitat acadèmica concreta. L’alumnat que no tinga cap aparell elec-

trònic podrà utilitzar els del centre. 
 

 L’ús d’aparells electrònics sense autorització del professorat o les monitores de pati i menja-

dor suposarà la retirada del mateix pels treballadors del centre i lliurat a Secretaria. Li serà 

retornat al final del dia. La reiteració d’aquest fet (3 vegades) suposarà la comunicació del 

Tutor/a a la família i l’establiment de mesures correctores. 
 

 Aire Libre no es fa responsable de la pèrdua o substracció dels aparells electrònics; la seua 

presència al centre correspon exclusivament a una decisió familiar. 
 

 Si l’alumnat necessita contactar per motius d’urgència mèdics amb la seua família, pot fer-

ho a través dels telèfons del centre, prèvia autorització del professorat corresponent o de 

l’Equip Directiu. 
 

 Als viatges d’estudi i les activitats extraescolars l’alumnat podrà fer ús d’aparells electrònics, 

concretant amb el professorat unes normes d’ús responsable i col·lectiu. 
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Pla de Foment Lector 
La lectura ocupa un lloc important en el nostre centre. A Aire Libre apostem per la lectura 

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

mins 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 satis-

factòria. 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 6è de Primària en l'àrea de Castellà, i 

en l'etapa de Secundària el projecte continua en amb les àrees de Castellà i Valencià. 
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Comitè mediambiental 
Un dels grans encerts del curs passat va ser la decisió del Consell Escolar de rellançar del 

Comité Mediambiental, amb la finalitat d'inculcar a l'alumnat i a tota la comunitat educati-

va valors de respecte pel nostre entorn i responsabilitat ambiental. Les accions desenvolu-

pades han tingut un impacte significatiu en les aules i han suposat un xicotet canvi en els 

nostres hàbits d’ús i gestió dels residus a l’escola. 

 

Però allò fet és només un primer pas que ha de tenir continuïtat i major profunditat en el 

futur, per tal de consolidar les bones pràctiques i propostes treballades pel Comitè medi-

ambiental i pel conjunt de la comunitat escolar. 

 

Per això cal seguir treballant en els objectius marcats, que necessitaran de la col·laboració 

de tots i totes, incloent les famílies: 

 

 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 

 

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

us anirem donant recomanacions perquè des de casa i escola treballem de la mà en matè-

ria mediambiental. 
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Xarxa Mai Més 
La Xarxa Mai Més és un projecte impulsat per l’Amical de Mauthausen que uneix instituts, 

associacions i i ajuntaments en la tasca comuna de preservar la Memòria Històrica i preve-

nir el feixisme. Des del curs 2018-19 Aire Libre formem part d’aquesta iniciativa, que cor-

respon a la nostra voluntat com a centre de treballar i aprofundir en l’educació en valors, 

un dels eixos que vertebren la nostra pràctica docent. 

 

Ara bé, l’origen del treball desenvolupat a la Xarxa Mai Més s’inicia a la nostra escola el 

curs escolar 2015-16, quan l’Equip Docent decideix impulsar un Grup de Treball voluntari 

sobre els camps de concentració nazis. Des de llavors, l’alumnat i el professorat participant 

ha realitzat una feina ingent al voltant d’aquesta temàtica, com ara xarrades, exposicions, 

debats, investigacions, visites, lectures, o l’organització d’una cerimònia al voltant del 27 

de gener, Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. 

 

Per al curs 2019-20, les activitats es desenvoluparan des de l’assignatura de Filosofia, ma-

tèria optativa que s’imparteix a 4t d’ESO. 
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Aules temàtiques a Secundària 
Un dels canvis substancials del curs 2019-20 a l’etapa de Secundària és la desaparició de 

les aules de cursos i la seua substitució per Aules Temàtiques. D’aquesta manera, ja no tin-

drem aules de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, sinó un total de 13 aules corresponents a cada matèria, 

a les quals es desplaçarà l’alumnat en funció del seu horari. Fins el moment ja existien al-

gunes aules temàtiques on l’alumnat acudia a realitzar algunes matèries: Anglès, Informàti-

ca, Música, Plàstica, Tecnologia i Gimnàs. A partir d’enguany, totes les assignatures tindran 

la seua pròpia aula. 

Entenem que és un canvi substancial en l’organització espacial del centre, però estem con-

vençudes que aquesta nova manera de planificar les aules ajudarà a millorar la convivèn-

cia, responsabilitzar l’alumnat en la gestió dels temps i desplaçaments, crear unes aules 

més acollidores i organitzar/gestionar de manera més eficaç el material del centre. 

 
 

 

Aula Totes les dones silenciades: Geografia i Història / Filosofia 

Aula Rosa Sensat: Castellà / Ètica / Biblioteca / Tutoria 1r d’ESO 

Aula Dones de l’Eniac:  Informàtica 

Aula Toni Morrison: Anglès / Francès 

Aula Mileva Maric: Valencià / Llatí / Cultura Clàssica / Ètica / Tutoria 3r d’ESO 

Aula Gabriela Morreale: Matemàtiques / Biologia i Geologia 

Aula Emily Davison: Matemàtiques / Biologia i Geologia / Física i Química / Tutoria 

 2n d’ESO 

Aula Artemisia Gentileschi: Arts 

Aula Matilde Huici: Pedagogia Terapèutica 

Aula Nancy Wake: Economia / IAE / Tutoria 4t d’ESO 

Aula Sonia Megías: Música 

Aula de Tecnologia: Tecnologia / Matemàtiques / Física i Química 

Aula Elida Luparia Lesenne: Gabinet d’Orientació 

Gimnàs Billie Jean King: Educació Física 
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Planta baixa 

Planta alta 
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Serveis de la Cooperativa 
A més del Concert Educatiu que té Aire Libre, la Cooperativa ofereix altres serveis: 

 

 ESCOLA MATINERA   7:30 a 9:30h  

 ESCOLA DE VESPRADA  15:00-16:00 (SEP-JUNY) / 15:00-16:30 (OCT-MAIG) 

 GABINET PSICOPEDAGÒGIC 

 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 MENJADOR 

 ADMINISTRACIÓ 

 NETEJA I MANTENIMENT 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

 
 PRIMÀRIA  

· Horari: de 14.00 a 15.00h 

· Estudi 

· BIBLIOTECA 

· Ludoteca 

· Ecodiver 

· Crear-te 

· BaLL 

· Playtime 

· CUINA 

· RobÒtica 

 SECUNDÀRIA 

· Horari: de 14.45 a 15.45 

· Informàtica  

· Estudi 

· Cuina 
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MENJADOR 

El menjar d'Aire Libre és casolà, elaborat en la nostra cuina i amb aliments d'alta qualitat. 

Així mateix, els menús estan elaborats per un equip de Dietistes, revisat pels membres de 

Comissió de Menjador i adequats a les lleis vigents en matèria de Menjadors Escolars. 

 

HORARIS:  

 

 SETEMBRE I JUNY. PRIMÀRIA: DE 13:30H A 14:30H / SECUNDÀRIA: DE 14:30 A 15:15 

 OCTUBRE A MAIG: PRIMÀRIA: DE 13:00H A 15:00H / SECUNDÀRIA: DE 14:30 A 15:15 

 

RECORDEU: 

 

 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 alimentària i/

o al·lèrgena. 

 Indicar les opcions de menú vegetarià. 

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

l'administració amb 24 hores d'antelació. 

 Avisar per mitjà d'una autorització, amb 24 hores d'antel·lació, 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 decissions i 

així intentar millorar el servei. 
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Activitats extraescolars 
En finalitzar les classes, la Cooperativa Aire Libre ofereix un altre espai d’experimentació i 

aprenentatge; enguany, us proposem aquesta oferta d’activitats extraescolars a realitzar a 

partir de les 16:30h: 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

FUTBOL    
1r i 2n EP 

+ Llar 

AIKIDO  EP  EP i ESO 

VOLEIBOL  5è i 6è EP 1r-4t EP 5è i 6è EP 

ESCACS EP + ESO    

PATINATGE    4t-6è EP + ESO 

GUITARRA     

CIRC EP + ESO    

COLPBOL 1r-3r EP  4t-6è EP + ESO  

TALLER DE CINEMA    5è i 6è EP + ESO 

TEATRE ESO  EP  

BÀSKET 4t-6è EP  1r-3r EP  

DANSA FUSIÓ   
15:15-16:45: ESO 

16:45-17:45: 4t-6è 
 

FRANCÈS   
15:30-16:30: ESO 

16:45-17:45: 5è-6è 
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Documentació disponible per a 

consulta 
Qualsevol membre de la comunitat escolar té a la seua disposició per a consultar en Direc-

ció tota la documentació d’Aire Libre, a partir de la qual desenvolupem la nostra pràctica 

docent: 

 Programacions de les diferents matèries 

 PEC: Projecte Educatiu de Centre 

 PLC: Pla Lingüístic de Centre 

 RRI: Reglament de Règim Intern 

 PAT: Pla d’Acció Tutorial 

 Decret de Convivència 

 Pla de Foment Lector 

 Legislació educativa 
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Aprenentatge per òsmosi, per absorció d’allò de fora. Aprenentatge per 

transmissió directa o indirecta, conscient o inconscient. Aprenentatge 

calmat, valent, tímid, entusiasta, alegre...Aprenentatge a casa, a l’es-

cola, al carrer, als llibres, a la televisió, en el joc. Aprenentatge en sole-

dat o en companyia, Però aprenentatge sempre si estem vius i vives. Des 

del pur principi i fins el final. 

Mari Carmen Díez Navarro 


