
C/ Maria Manglano, 4    46133 Meliana       Tfn  962.56.69.80      Fax 962.56.69.81    Correu-E    46005375@edu.gva.es

Meliana, 9 de setembre de 2013

Estimades famílies:
Pel present escrit volem donar-vos la benvinguda a un nou curs i facilitar-vos les 

següents informacions referides al present curs escolar 2013-2014.

CALENDARI ESCOLAR 2013/2014 

El calendari escolar per al curs 2013-14 està fixat per la Conselleria d’Educació en 
la resolució 20 de juny de 2013 (DOCV 25/06/13). 

Les classes s’han iniciat el dia 9 de setembre i finalitzaran el 20 de juny de 2014. 
Seran festius a efectes escolars, els dies següents:

• 9 d’octubre (dia de la Comunitat Valenciana).
• 1 de novembre (Pont de Tots Sants)
• 6 de desembre (Pont de la Constitució).
• Del 23 de desembre al 6 de gener de 2014, ambdós inclosos, vacances de Na-

dal.
• 17, 18 i 19 de març  (Falles).
• Del 17 al 28 d’abril, ambdós inclosos,  vacances de Pasqua.
• 1 i 2 de maig (Festa del Treball)

HORARI
En setembre i juny:   de dilluns a divendres de 9  a 13 hores. 
   (menjador fins les 15h.)
Resta del curs: De dilluns a dijous: matins de 9  a 12:15 

          vesprades de 15  a 17 hores. 
          Divendres:  de 9  a 13 h. (menjador fins les 15h.)

HORARI D’ATENCIÓ A PARES I MARES

PROFESSORAT: Infantil i Primària, dimecres de 12´15 a 13 hores.
DIRECCIÓ   Dilluns de 9 a 10h. 
PREFECTURA D’ESTUDIS : Dimecres de 16 a 17 h.
SECRETARIA: Dimecres de 9 a 10 h.
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RESUM DE LES NORMES DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Volem recordar-vos una sèrie de normes bàsiques, l’acompliment de les quals 
repercutirà positivament en el bon funcionament del nostre centre:

• Els alumnes accediran al centre per la porta del C/ Ana Martínez de Vallejo. La 
porta d’accés s’obrirà 5 minuts abans de l’hora d’entrada i es tancarà 5 minuts 
després. Les famílies hauran d’esperar fora de la tanca de la vorera per tal de 
no molestar l’entrada i l’eixida de l’alumnat.

• No es permetrà l’entrada dels alumnes per la porta del C/ Maria Manglano si no 
és per causa justificada, i en cas de fer-ho, hauran d’anar acompanyats d’un 
adult que haurà de reomplir el corresponent registre d’entrada i eixida de l’a-
lumnat.

• L’alumnat d’Educació Infantil 3 i 4 anys utilitzarà la porta del C/Ana Martínez 
de Vallejo per a l’entrada, però l’eixida serà per la porta xicoteta del mateix 
carrer. Les famílies els recolliran en aquesta porta i abandonaran el centre per 
la mateixa, sense creuar el pati per tal de no interferir en l’eixida de la resta 
de cursos.

• Qualsevol retard en l’entrada així com les faltes d’assistència hauran de ser de-
gudament justificades per escrit a la tutora.

• Dins l’horari escolar, cap alumne/a podrà abandonar l’escola sol, sempre es re-
querirà la presència d’un adult que l’acompanye i l’avís previ a la tutora, i hau-
rà de reomplir el corresponent registre d’entrada i eixida de l’alumnat.

• Els/les alumnes hauran d’assistir al col·legi amb les degudes condicions de ne-
teja i higiene. La vestimenta ha de ser adequada a les activitats escolars a 
desenvolupar.

• No està permès introduir en el centre qualsevol objecte o material que puga 
representar un perill per al col·lectiu: botelles de vidre, pots, balons, petards… 
ni qualsevol aparell electrònic: telèfons mòbils, reproductors MP3, etc.

• La presència de familiars d’alumnes injustificada dins del recinte escolar no és 
convenient per a facilitar el funcionament normal de les classes i del centre. 

• El alumnes que assisteixen al menjador, hauran de comunicar qualsevol absèn-
cia o retard a l’encarregada del menjador a les 9 del matí.  L'horari d'atenció 
de l'encarregada de menjador serà de 9'05 h. a 10 h. Les persones que desitgen 
parlar amb ella, hauran d'esperar a la porta del C/Maria Manglano fins que els 
indiquen que poden atendre'ls.  També es disposa d'una bústia al costat del 
tauler d'anuncis per deixar algun avís o els bons per a l’encarregada del menja-
dor.

• Us recordem que si alguna família no va a fer ús dels llibres de text del curs 
passat, s’agrairia que els portaren a l’escola per reutilitzar-los.

Agraint la vostra col·laboració us saluda atentament.

El professorat del CEIP Mediterrani
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Podeu trobar més informació a http://mediterranimeliana.net
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