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1.- Calendari escolar 

 
 

   Inici i final de curs    Festes locals    Festivitats      
 
 

INICI I FI DE LES ACTIVITATS ESCOLARS 

ESO  9 de setembre de 2019 a 16 de juny de 2020 

PERÍODES DE VACANCES 

Vacances Nadal  21 de desembre de 2019 a 6 de gener de 2020 
Vacances Falles  18 a 22 de març de 2019 
Vacances Pasqua  9 a 20 d’abril de 2020 

Dies no lectius 

9 d’octubre 

1 de novembre 

6 de desembre 

19 de març 

1 de maig 
 

FESTES LOCALS  31 d’octubre, 18 i 20 de març 
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2.- Lliurament de notes i altres dates* 

 

PREAVALUACIÓ ESO  Octubre de 2019 (comunicació per ÍTACA) 

1a AVALUACIÓ ESO  4 de desembre de 2019 

2a AVALUACIÓ  11 de març de 2020 

3a i FINAL AVALUACIÓ  19 de juny de 2020 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA  3 de juliol de 2020 

 

PROVES MATÈRIES PENDENTS  25, 26 i 27 de març de 2020 

PROVES EXTRAORDINÀRIES  29 i 30 de juny de 2020 

 

Jornada de Portes Obertes  Dilluns, 6 d’abril de 2020 

*Si n’hi haguera alguna variació es comunicaria oportunament per ITACA.  

3.- Horari d’atenció a pares del professorat d’ESO 
 

PROFESSOR/A HORARI ATENCIÓ PARES* CORREUS ELECTRÓNICS 
Andrés Rodríguez, Irene  Dimecres 10:30–11:25 irene.andres@labaroniagilet.edu.es 
Berbis Gálvez, José Antonio Dijous 10:30–11:25 toni.berbis@labaroniagilet.edu.es  
Diego Morell, Pepe Dimecres 12:40–13:35 jose.diego@labaroniagilet.edu.es 
Garcerá Corresa, Dolores Dimarts 11:45–12:40 loli.garcera@labaroniagilet.edu.es 
González Prieto, Jesús Miguel Dijous 11:45–12:40 jesus.gonzalez@labaroniagilet.edu.es 
Jimeno Abardía, Pilar Dimecres 16:30–17:30 pilar.jimeno@labaroniagilet.edu.es 
Llopis Alandí, Víctor Dimarts 11:45–12:40 victor.llopis@labaroniagilet.edu.es 
Martínez Muñoz, Mª Carmen Dijous 11:45–12:40 mcarmen.martinez@labaroniagilet.edu.es 
Marzo Medina, Silvia Dilluns  09:35–10:30 silvia.marzo@labaroniagilet.edu.es 
Mínguez Ruiz, Maribel  Dimarts 10:30–11:25 maribel.minguez@labaroniagilet.edu.es 
Ortí Bartual, Mª Carmen Dimecres 11:45–12:40 mcarmen.orti@labaroniagilet.edu.es 
Sánchez Estornell, Manuel Dijous 11:45–12:40 manu.sanchez@labaroniagilet.edu.es 
Serrano Ferrer, Celia Dilluns 12:40–13:35 celia.serrano@labaroniagilet.edu.es 
Soto Hernández, María Divendres 15:30–16:30 maria.soto@labaroniagilet.edu.es 
Tena Fuentes, Salvador Dimecres 11:45–12:40 salva.tena@labaroniagilet.edu.es 
Torromé Alhambra, Vicente Dimecres 10:30–11:25 vicente.torrome@labaroniagilet.edu.es 
Ugena Brotons, Mª Amparo Dilluns 12:40–13:35 amparo.ugena@labaroniagilet.edu.es 
Vallet Martínez, Elena Dimecres 12:40–11:35 elena.vallet@labaroniagilet.edu.es 

*L’atenció a pares tan sols podrá ser possible mitjançant cita prèvia.  
 

4.- Dades d’interés 

 

ADREÇA 
Plaça de l’Església, 1 

46149 Gilet – València 
TELÈFON  96 262 00 03 

FAX  96 262 13 12 
ADREÇA ELECTRÒNICA labaroniagi@planalfa.es  

WEB  labaroniagilet.edu.es  
Càrrec  Persona d’atenció (amb cita prèvia)  

Directora Martínez Muñoz, Mª Carmen 
Cap d’Estudis González Prieto, Jesús Miguel 

Secretària Garcerá Corresa, Dolores 
ADMINISTRACIÓ  HORARI D’ATENCIÓ  

Noemí i Ana  8:30 a 10:00 y de 13:00 a 14:30 h, de dilluns a divendres 
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5.- Horari d’alumnes 
 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous  Divendres 
08:40 
09:35 

Mat1 
(Silvia) 

Val1 
(Amparo) 

Rel1 / VÉt1  
(Pepe/Víctor)  

Val1 
(Amparo) 

BiG1  
(María)  

09:35 
10:30 

Val1 
(Amparo) 

BiG1 Ref 
(María/Emilio)  

EF1  
(Salva) 

Mat1 
(Silvia) 

Mat1 
(Silvia) 

10:30 
11:25 

Ing1 
(Toni) 

Tut1 
(Irene)  

EF1  
(Salva) 

Inf1 / Fr1 
(Loli/Elena) 

Tec1 
(Silvia) 

Pati 
11:45 
12:40 

Tec1 Desd  
(Silvia/MCarmen) 

Ing1 
(Toni) 

Ing1 Desd 
(Toni/Elena) 

Ing1 
(Toni) 

Cas1 
(Manu) 

12:40 
13:35 

Mus1 
(Pilar)  

Cas1 
(Manu) 

Mat1 
(Silvia) 

GiH1 
(Irene) 

Mus1 
(Pilar)  

13:35 
14:30 

Inf1 / Fr1 
(Loli/Elena) 

GiH1 
(Irene)  

BiG1 Ref 
(María/Emilio)  

Cas1 
(Manu) 

GiH1 
(Irene) 

Dinar 
16'00 
16'55 Sense classes     

16'55 
17’50 Sense classes     

 

6.- Normes bàsiques de convivència (Carnet per punts) 
Pèrdua lleu de Punts (conductes lleu sancionades): 
● Faltes de puntualitat o assistència injustificades.  
● La reiteració en la comissió d’incidències negatives apuntades en ÍTACA.  
● Incitar a la comissió d’una falta.  
● Cridar, molestar amb crits i sorolls.  
● Utilitzar vocabulari ofensiu i/o malsonant.  
● Fer ús de mòbils o altres aparells electrònics no permesos al centre i/o utilitzar de manera inadecuada                                 

les tecnologies de la informació i comunicació.  
● L’alteració i/o manipulació intencionada de la informació que se vol fer arribar a les famílies des del                                 

centre.  
● Fer malbé al mobiliari de l’aula, pati, menjador, autobús i qualsevol altres instal·lacions del col·legi i/o                               

visitades.  
● Els furts comesos dins de les instal·lacions o activitats de la nostra Comunitat Educativa.  
● No respectar els companys i/o el seu dret a l’aprofitament de les classes. 
● Agredir moralment, coaccionar, i/o humiliar a un company.  
● Barallar-se amb algun company o agredir a algu.   
● Negar-se al compliment de les normes derivades del Caràcter Propi del nostre centre educatiu. 
● No complir les instruccions i el reglament propi del servei de Menjador Escolar. 
 

Pèrdua greu de Punts (conductes greus sancionades): 
● Negar-se a complir les mesures correctores adoptades per la comissió d’una falta.  
● Eixir del col·legi sense permís. 
● Fumar i/o qualsevol altra acció que puga ser perjudicial per a la integritat física i/o salut.  
● Les conductes considerades com assejament escolar o bullying.  
● Insultar, ofendre i/o faltar al respecte als professors i/o personal de serveis. 
● Qualsevol falta lleu que es considere que es fa amb mala intenció o qualsevol altre agravament.  
 

Recuperació lleu de Punts (conductes agraibles): 
● Complir el que s’ha pactat per a l’anul·lació de la falta.  
● No repetir la mateixa falta al llarg d’un mes.  
● Arribar puntual habitualment, de forma ordenada i sense córrer.  
● Mostrar respecte cap a tots els membres de la Comunitat Educativa: professors, personal de serveis, 

companys…   
● Utilitzar habitualment les paperers al pati, i fer un bon ús de les instal·lacions i serveis del centre.  
● L’acumulació de valoracions positives apuntades en ÍTACA.  
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