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Valencia, 12 de septiembre de 2012

PRIMARIA
Estimada familia:
Iniciamos, una vez más, un nuevo curso con ilusión y con el deseo de que todos los que integramos la
comunidad educativa colaboremos en el desarrollo de la labor educativa en un clima de convivencia,
cooperación y respeto para satisfacción de todos.
Aprovechamos esta circular para informar de los cambios que hemos realizado en las instrucciones de
entrada y salida al centro.
HORARIOS:
ENTRADA
•
•

•

•

El colegio abrirá sus puertas (puerta negra patio grande) a las 8’50 y las cerrará a las 9’10.
Si se llega al colegio después de las 9’10 no se permitirá la entrada hasta las 10’30
(únicamente podrán acceder al centro antes de esta hora los alumnos que traigan justificación
(documento que acredite la imposibilidad de llegar a hora), la entrada será por la Avda. de
Francia)
Por las tardes el colegio se abrirá a las 14’50 y se cerrará a las 15’10. Si llega al colegio después
de las 15’10 no se permitirá la entrada hasta las 16’00 (únicamente podrán acceder al centro
antes de esta hora los alumnos que traigan justificación (documento que acredite la imposibilidad
de llegar a hora), la entrada será por la Avda. de Francia)
Los acompañantes no podrán acceder al patio grande, los niños realizarán las filas en el lugar
correspondiente sin la presencia de los padres. Si se requiere realizar alguna gestión en
secretaría deberán acceder por el patio de la ermita y por detrás de las redes de seguridad del
campo de fútbol.

SALIDA
•

Para las salidas (12’15 y 17’00) se esperará a los niños en la puerta divisoria de los patios. No se
podrá acceder al patio grande. Los alumnos de 1º y 2º serán acompañados por los profesores
hasta su entrega a los padres, que permanecerán tras la puerta divisoria. Los miércoles se
realizará del mismo modo a las 13’00 horas.

UBICACIÓN DE LAS FILAS:
•
•
•

Todos los alumnos de Primaria harán la fila en el patio inferior.
Es importante que dejen a su hijo/a en la puerta y no se esperen. Los profesores ya se
encargarán de entrar las filas al aula directamente. Para realizar correctamente la entrada es muy
importante que sean puntuales para que los niños/as participen de estos hábitos de entrada.
Los días de lluvia los niños subirán solos al aula.

La asistencia regular a clase ayuda al alumnado a ajustarse al horario del aula y a adquirir los hábitos
y las rutinas necesarios para su formación. Por el contrario, las ausencias continuadas, así como los retrasos,
le pueden impedir seguir la marcha del grupo e interferir en su ritmo de aprendizaje.
El Equipo Directivo
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València, 12 de setembre del 2012

PRIMÀRIA
Estimada família:
Iniciem, una vegada més, un nou curs amb il·lusió i amb el desig que tots els que integrem la
comunitat educativa col·laborem en el desenvolupament de la labor educativa en un clima de convivència,
cooperació i respecte per a satisfacció de tots.
Aprofitem aquesta circular per a informar dels canvis que hem realitzat en les instruccions d'entrada i
eixida al centre.
HORARIS:
ENTRADA
•
•
•

•

El col·legi obrirà les seues portes (porta negra pati gran) a les 8'50 i les tancarà a les 9'10.
Si s'arriba al col·legi després de les 9'10 no es permetrà l'entrada fins a les 10'30 (únicament
podrán accedir al centre abans d'aquesta hora els alumnes que porten justificació (document que
acredite la impossibilitat d'arribar a hora), l'entrada serà per l'Av. de França)
A les vesprades el col·legi s'obrirà a les 14'50 i es tancarà a les 15'10. Si s'arriba al col·legi
després de les 15'10 no es permetrà l'entrada fins a les 16'00 (únicament podrán accedir al
centre abans d'aquesta hora els alumnes que porten justificació (document que acredite la
impossibilitat d'arribar a hora), l'entrada serà per l'Av. de França)
Els acompanyants no podran accedir al pati gran, els xiquets realitzaran les files en el lloc
corresponent sense la presència dels pares. Si es requerix realitzar alguna gestió en secretaria
hauran d'accedir pel pati de l'ermita i per darrere de les xarxes de seguretat del camp de futbol.

EIXIDA
•

Per a les eixides (12'15 i 17'00) s'esperarà als xiquets en la porta divisòria dels patis. No es podrà
accedir al pati gran. Els alumnes de 1r i 2n seran acompanyats pels professors fins al seu entrega
als pares, que romandran després de la porta divisòria. Els dimecres es realitzarà de la mateixa
manera a les 13'00 hores.

UBICACIÓ DE LES FILES:
•
•
•

Tots els alumnes de Primària faran la fila en el pati inferior.
És important que deixen el seu fill/a en la porta i no s'esperen. Els professors ja s'encarregaran
d'entrar les files a l'aula directament. Per a realitzar correctament l'entrada és molt important que
siguen puntuals perquè els xiquets/es participen d'estos hàbits d'entrada.
Els dies de pluja els xiquets pujaran sols a l'aula.

L'assistència regular a classe ajuda a l'alumnat a ajustar-se a l'horari de l'aula i a adquirir els hàbits i
les rutines necessaris per a la seua formació. Al contrari, les absències continuades, així com els retards, li
poden impedir seguir la marxa del grup i interferir en el seu ritme d'aprenentatge.

L'Equip Directiu

