
CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL Y PRIMÀRIA
OFERTA EDUCATIVA MISLATA

INFORMACIÓ DELS CENTRES D’ENSENYAMENT 
DE MISLATA I LES SEUES INSTAL·LACIONS

CURS 2022 - 2023



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

                

  

DADES INFORMATIVES 

 
DENOMINACIÓ DEL CENTRE: CEIP AMADEO TORTAJADA ADREÇA: C/FELIPE BELLVER, 37 

CORREU ELECTRÒNIC: 46005521@EDU.GVA.ES TELÈFON DE CONTACTE: 962 566 460   

ETAPES EDUCATIVES: EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMARIA 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: TRES LÍNIES 

HORARI 

 Juny i setembre: de 9:00 a 13:00 hores 

Resta del curs: de 9:00 a 14:00 hores 

D’octubre a maig: de 15:30 a 17:00 hores 
Amb activitats extraescolars i gratuïtes 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 L'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars, atesa la Llei 4/2018 en la qual es regula el Programa 

d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), té en el nostre centre la següent estructura i percentatges: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

65% 

25% 

10% 
 

VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

57% 

27% 

16% 
 

PÀGINA WEB 

 MESTREACASA.GVA.ES/WEB/AMADEOTORTAJADA  

CENTRE D’ADSCRIPCIÓ 

 IES MOLÍ DEL SOL 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

  

OBJECTIUS EDUCATIUS 

  Educació integral del nostre alumnat 

 Educació de qualitat 

 Educació individualitzada de tots i per a tots 

 Som un col·legi que fomenta l’autoestima, la creativitat i l’esperit crític del nostre alumnat el que ens 
converteix en un col·legi compromés 

 Ens encaminem cap al respecte del desenvolupament i l’autonomia de TOT l’alumnat, sent una escola 
inclusiva. 

 Ens preocupem per establir i fer grans els vincles amb les famílies, sent una escola que té les seues 
portes obertes per a tots i totes 

 Oferim recursos (aula d’anglés, informática, una biblioteca amb un gran nombre de llibre) i diferents 
metodologies docents que s’adapten a les edats del nostre alumnat 

 Ens preocupem per la formació i el reciclatge constant del professorat 

 Oferim un ensenyament interdisciplinari i un aprenentatge significatiu i vivencial a través de tallers 
amb les famílies, treball per ambients, projectes tertúlies literàries 

 Som un centre promotor de l’activitat física fora de l’horari escolar i participem de nombrosos 
esdeveniments esportius. A més, treballem altres hàbits saludables amb el nostre alumnat (dia de la 
fruita, campanyes de Conselleria sobre alimentació saludable, etc.) 

 Som un centre implicat amb el medi ambient a través de tallers que pretenen conscienciar el nostre 
alumnat i aconseguir una escola sostenible 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 

 
De 14 a 17h. El centre disposa d'un servei de menjador amb l'empresa Serunión. No existeix cap 

problema de places. Hi ha menús per a persones al·lèrgiques. Cada grup d'alumnes està atés per un/a 

monitor/a. A partir de les 15.45h, l'alumnat realitza els tallers de repàs (tots els diez excepte els dimarts), 

jocs de taula (dilluns), jocs de pati (dimarts), manualitats (dimecres), ball (dijous) i cinema (divendres). A 

més, es realitzen jornades gastronòmiques trimestrals. Aquests tallers estan condicionats per la 

pandèmia. Si la COVID-19 continua amb nosaltres al llarg del curs 2021-2022, els tallers de papiroflexia, 

globoflèxia, jocs de taula, bing i ball es faran sempre en l'exterior. Hi ha dos períodes d'eixida: de 15,30 

a 15,45 o de 16,45 a 17,00 hores. Comptem amb dos auxiliars de cuina, quatre monitors/es en infantil, 

cinc en primària (una d'elles amb l'habilitació d'anglés). 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA 

Aquest servei està oferit per l’AMPA del centre i pretén afavorir la conciliació de la vida laboral i escolar. 

L’alumnat realitza en aquest servei activitats de repàs, estudi i jocs dirigits a càrrec de personal 

contractat per l’AMPA i que, generalment, té vincul·lació amb el centre ja que són monitors/es de 

menjador. 

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE 

 CENTRE PROMOTOR DE L’ACTIVITAT FÍSICA FORA DE L’HORARI ESCOLAR 

 APRENENTATGE PER AMBIENTS I APRENENTATGE PER PROJECTES 

 LA LECTURA, EIX TRANSVERSAL DEL CENTRE. Pla de foment lector i programa de dinamització de 

la biblioteca 

 PROJECTE DE SOSTENIBILITAT: Reutilitzar, reduir i reciclar seran hàbits que ens ajudaran a cuidar 

el medi ambient. 

ALTRES INFORMACIONS 

 Activitats esportives al llarg d’educació primària dins de l’horari escolar: petanca (2n), atletisme (3r) i 

natació (6é) 

 Tertúlies literàries 

 Activitats del pla director per a treballar temes com l’assetjament escolar, els riscos d’internet i la 

violència de gènere 

 Programa de mediació escolar. L’alumnat davant un conflicte entre iguals té l’oportunitat de posar en 

pràctica allò aprés en la formació prèvia rebuda i així gestionar el conflicte de manera positiva i on prima 

l’empatia 

 Comptem amb una AMPA compromesa amb el col·legi, formant així un gran equip i una excel·lent 

Comunitat Educativa. El nostre col·legi pretén, en definitiva, una educació de qualitat. 

ACTIVITATS DE REFORÇ LINGÜÍSTIC 

 

REFORÇ DE LA LLENGUA ANGLESA 

 
Model tàndem que permet la realització d'activitats 

conjuntes entre alumnat de primària i infantil, sent 

l'apadrinament lector l'activitat més destacada. 

Amb la presència al centre d'una persona auxiliar de 

conversa nativa que ajuda l'alumnat a millorar la 

competència lingüística en anglés. 



mislata.es#MislataEducació

I N S T A L· L A C I O N S

AMADEO TORTAJADA
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

                

  DADES INFORMATIVES 

 DENOMINACIÓ DEL CENTRE: CEIP AUSIÀS MARCH. ADREÇA: C/BUENOS AIRES, 6. 
 

CORREU ELECTRÒNIC: 46017420@EDU.GVA.ES TELÈFON DE CONTACTE: 962 566 470 

ETAPES EDUCATIVES: EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMARIA 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: DUES LÍNIES 

HORARI 

 Juny i setembre: de 9:00 a 13:00 hores 

Resta del curs: de dilluns a dijous de 9 a 12:45h i de 15h a 
16:30h. Divendres de 9h a 13h 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 
L’ensenyament i l’ús vehicular de les llengües curriculars, atenent la Llei 4/2018 on es regula el Programa 
d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), té al nostre centre l’estructura i els percentatges següents: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ PRIMARIA 

 VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

90% 

0% 

10% 
 

VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

57% 

27% 

16% 
 

PÀGINA WEB 

 PORTAL.EDU.GVA.ES/AUSIASMARCHMISLATA 

CENTRE D’ADSCRIPCIÓ 

 IES MÚSIC MARTÍ I SOLER 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

  

OBJECTIUS EDUCATIUS 

 El nostre centre amb més de 30 anys d'experiència, és una institució educativa que viu el present amb 
intensitat i s'acosta al futur. 
 
L'escola que volem: 

 Educació en la llibertat i en la responsabilitat. 
 Educació en el pluralisme i en valors. 
 Compromís en el procés de recuperació lingüística i cultural. 
 Tractament de la diversitat. Centre amb preferencia d'alumnat amb diversitat funcional. 
 Tractament d'igualtat d'oportunitats. 

El nostre propòsit i en el qual basem el nostre projecte és la innovació des de la reflexió ccoonnjjuunnttaa,,  llaa  
ppaarrttiicciippaacciióó  ii  llaa  vviissiióó  iinncclluussiivvaa  ddee  ttoottss  els que formen la comunitat educativa. L'escola que no avança, 
retrocedeix.  

 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 

 El nostre servici de menjador funciona durant tot el curs escolar. Tenim cuina pròpia i capacitat per a 
tot l'alumnat del centre. 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA 

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA), el servei d’escola matinera, de 7.30 del matí fins al 

començament de les classes. També oferim, a partir de les 16:30h, de dilluns a dijous, i a partir de les 15:00h els 

divendres, una gran varietat d'activitats lúdiques i relacionades amb el foment de l'esport. 

 

També s'organitza escola de nadal, de pascua i d’estiu per a ajudar a les famílies que treballen en períodes de 

vacances. 

PERÍODE D’ADAPTACIÓ 

 Entrada escalonada de 5 en 5. 

 Horari especial en la setmana del período d'adaptació. 

 Els familiars entren amb els seus fills i/o filles a les classes i poden quedar-s’hi durant un temps per a 

calmar-los, si cal (ENTRADA AMABLE). 

 Es treball en rutines, autonomia i coneixement de l'espai, personal docent i companys-es. 

EELL  MMÉÉSS  IIMMPPOORRTTAANNTT  ÉÉSS  NNOORRMMAALLIITTZZAARR  EESSTTEE  MMOOMMEENNTT  DDEESSCCOONNEEGGUUTT  PPEERR  AALLSS  MMÉÉSS  MMEENNUUTTSS..  



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE 

 Desdoblaments en tots els nivells i mestre/a de suport dins de l'aula. 

 Mestre/a auxiliar de conversa en anglés. 

 Projecte de convivència a les aules (principis dialògics i el club del valent). 

 Grup de mediació. 

 Tertúlies literàries. 

 Patis actius i coeducatius 

 Centre promotor de l’activitat física i l’esport (piscina, canut, patinatge, colpball…). 

  Intercanvis lingüístics intercicles. 

 Mediambient (hort mòbil). 

 Utilització de les TICs a les aules (classes completes amb tauletes i pantalles última generació). 

 Grups interactius. 

 



mislata.es#MislataEducació

I N S T A L· L A C I O N S

AUSIÀS MARCH
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

                

  

DADES INFORMATIVES 

 DENOMINACIÓ DEL CENTRE: CEIP EL CID ADREÇA: C/ VICENTE SALVATIERRA, 21 

CORREU ELECTRÒNIC: 46015605@EDU.GVA.ES TELÈFON DE CONTACTE: 962 566 480 

ETAPES EDUCATIVES: EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: DUES LÍNIES (18 unitats + Aula CyL) 

HORARI 

 Juny i setembre: de 9:00 a 13:00 hores 

Resta del curs: de 9:00 a 14:00 hores 

D’octubre a maig: de 15:30 a 17:00 hores 
Amb activitats extraescolars i gratuïtes 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 
L’ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars, atenent la Llei 4/2018 en què es regula el Programa 
d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), té en el nostre centre la següent estructura i percentatges: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

65% 

25% 

10% 
 

VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

56% 

27% 

17% 
 

PÀGINA WEB 

 AMPAELCID.COM 

CENTRE D’ADSCRIPCIÓ 

 IES MORERIA 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

  

OBJECTIUS EDUCATIUS 

 L'objectiu general del centre és adquirir aptituds per a la vida i les competències bàsiques per al seu 
desenvolupament personal, el seu futur laboral i la ciutadania activa. Aquestes competències es concreten en uns 
objectius més específics relacionats amb diferents àmbits d'intervenció (Projecte Educatiu del Centre): 

 Acadèmic 
 Organització i funcionament 
 Convivència 
 Administració 

Sense oblidar la innovació metodològica i l'aplicació de noves tecnologies, la qual cosa ens ha portat a ser 
catalogats, per la Conselleria d'Educació com: centre intel·ligent. L'equip docent, juntament amb la resta de 
components de la Comunitat Educativa, estableix unes línies d'actuació que consoliden el nostre projecte de 
centre i ens ajuden a definir i reafirmar els nostres trets identificatius com a ESCOLA: 

 Democràtica 
 Coeducativa 
 Inclusiva 
 Aconfessional 
 Solidària 
 Igualitària 
 Tolerant 
 Integradora 
 Plurilingüe 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 

 El menjador funciona des de setembre fins a juny. Està atés per personal de cuina (cuinera i ajudant de cuina), 
monitores de menjador (13), coordinadora i encarregat – administrador de menjador. El nombre de comensals 
està al voltant de 210 diaris. L'organització del menjador s'estableix en dos torns de menjador: 
 
Primer torn (14h a 14.45h): alumnat d'Ed. Infantil (3,4,5 anys) i alumnat de Primer Cicle d'Ed. Primària (nivells: 1r 
i 2n). 
Segon torn (14.45 a 15.30h): alumnat d'Ed. Primària (nivells; 3r,4t,5é i 6é). 
 
De 15.30h a 16h: Activitats boc - higièniques i organització de grups. 

De 16h a 17h: Realització d'activitats complementàries: 

 Contacontes 
 Jocs de taula i experimentació 
 Taller manualitats 
 Jocs de pati 
 Jocs musicals 
 Cine 
 Biblioteca tutoritzada 
 Dibuix 

El preu del menú és de 4.25€. 

L’horari d’eixida del menjador: 15.30h o 17h. 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

  

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE 

Metodologia basada en el treball per ambients en educació infantil, que consisteix en la generació d'espais, els 

quals són punts de trobada on l'alumnat pot relacionar-se i en els quals flueix més comunicació entre ells. Aquestes 

metodologies actives, participatives i lúdiques, basades principalment en el joc, que li permeten realitzar 

aprenentatges significatius, partint sempre del seu nivell de desenvolupament i aprenentatge. 

 Mètode ABN per a impulsar les matemàtiques manipulatives. 
 Treball cooperatiu, que fomenta la cohesió social de l’alumnat. 
 CO-DOCÈNCIA o DOCÈNCIA COMPARTIDA. Centrem tots els nostres reforços i suports educatius a 

treballar amb 2 mestres a l’aula, de manera que puguem facilitar l’aprenentatge de l’alumnat de tota l’aula, 
i puguem donar més suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 

 CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU. Adequada integració de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) en el nostre centre educatiu com una eina més al servei dels objectius que pretenem 
aconseguir. Totes les nostres aules estan dotades de pissarres digitals (des d’infantil a primària), i fins i 
tot, disposem de pantalles tàctils (clevertouch) en algunes classes, i estem en procés de renovació de la 
resta. 

 Centre sostenible: la finalitat del qual és poder aprofundir en el coneixement dels ODS i en la seua 
implicació didàctica a l’aula.  

 TALLERS MULTISENSORIALS: IOGA, RELAXACIÓ, PSICOMOTRICITAT. Dins de l’etapa d’infantil i en els 
primers cursos d’educació primària es realitzen tallers semanals amb l’objectiu que el nostre alumnat siga 
conscient del seu cos, del seu coneixement i de les seues possibilitats. 

 APADRINAMIENT LECTOR. Tot l'alumnat del centre participa en un projecte de lectura en què els més 
menuts-des i els majors comparteixen experiències lectores per a estimular i motivar-los en el plaer per 
la lectura. PLA DE FOMENT LECTOR. 

 TERTÚLIES LITERÀRIES. És una actuació per a fomentar la lectura. Consisteix a utilitzar la lectura d'una 
obra literaria clàssica, disfrutar d'ella i treballar els seus valors, experiències vitals, amb l'ajuda, 
col·laboració i participación activa de les famílies., que acudeixen al centre per a compartir aquesta 
experiencia amb els seus fills/es. 

 PROJECTE DE PATIS COEDUCATIUS I INCLUSIUS. Aprofitant la conjuntura de les obres que s’estan 
realitzant en el nostre centre gràcies al pla Edificant de la Conselleria d’Educació en col·laboració amb el 
nostre Ajuntament, el claustre del centre hem elaborat un projecte de patis coeducatius i inclusius, en el 
qual ha participat tot l’alumnat i les famílies. D’aquesta manera, el curs que ve començarem amb la seua 
posada en pràctica, i els nostres xiquets i xiquetes podrán triar i gaudir de moltíssimes activitats durant 
aquest. 

 ASSEMBLEES DE DELEGATS. Són sessions mensuals en què l’alumnat del centre són protagonistas 
aportant i argumentant les seues propostes per a la millora del col·legi. En estes assemblees les seues 
opinions i reflexions s'utilitzen per a fomentar la participación dels xiquets i de les xiquetes en la 
comunitat educativa així com per a desenrotllar el seu esperit participatiu, col·laboratiu i crític. 

 

 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA 

Tant l'escola matinera com la vespertina están gestionades directament per l'Associació de Pares/ Mares del 

centre (AMPA). 

Horaris: 

 Escola matinera: de 7.30h a 9h.  
 Escola vespertina: de 17h a 19h.  



mislata.es#MislataEducació

I N S T A L· L A C I O N S

EL CID
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

                

  

DADES INFORMATIVES 

 DENOMINACIÓ DEL CENTRE: CEIP GREGORIO MAYANS ADREÇA: C/GÓMEZ FERRER, 10 

CORREU ELECTRÒNIC: 46015605@EDU.GVA.ES TELÈFON DE CONTACTE: 962 566 490 

ETAPES EDUCATIVES: EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: UNA LÍNIA 

HORARI 

 Juny i setembre: de 9:00 a 13:00 hores 

Resta del curs: de 9:00 a 14:00 hores 

D’octubre a maig: de 15:30 a 17:00 hores 
Amb activitats extraescolars i gratuïtes 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 
L'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars, atesa la Llei 4/2018 en la qual es regula el Programa 
d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), té en el nostre centre la següent estructura i percentatges: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

44% 

46% 

10% 
 

VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

44% 

44% 

14% 
 

PÁGINA WEB 

 MESTREACASA.GVA.ES/WEB/GREGORIMAYANSMISLATA 

CENTRE D’ADSCRIPCIÓ 

 IES MÚSIC MARTÍ I SOLER 

mislata.es#MislataEducació

I N S T A L· L A C I O N S

EL CID
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

  

OBJECTIUS EDUCATIUS 

 
 Educar en el respecte a la persona: evitant adoctrinaments ideològics amb el foment de valors positius. 
 Crear una escola democrática oberta al futur i al seu entorn. 
 Fomentar la participació de tots els membres implicats en el procés educatiu. 
 Integrar a l’alumnat sense distincions per raça, sexe o NEE. 
 Crear un clima/ambient de treball: participatiu, dialogant, crític en els diferents nivells i cicles. 
 Adaptar els programes escolars a les possibilitats educatives del grup - classe, intentant evitar el fracàs 

escolar: exigint a cada alumne/a segons les seues possibilitats. 
 Coordinar totes les activitats pedagògiques entre nivells i cicles: tenint com a base una línea d'acció 

educativa i implicant-hi tots els sectors, per a aconseguir millorar la qualitat de l'ensenyament. 
 ConseguirAconseguir el coneixement de les dues llengües oficials, tant a nivel escrit com oral, en finalitzar 

l'escolaritat obligatòria. 
 Valorar la llengua valenciana com part de la nostra cultura. 
 Informar en les dues llengües a l’alumnat, professorat i famílies. 
 Aconseguir un ambient positiu, amb relacions cordials entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 Afavorir l'entesa entre: professorat, alumnat i famílies. 
 Afavorir el respecte i la conservació de l'entorn. 
 Relacionar el col·legi amb la comunitat de Mislata, mitjançant la participació i col·laboració amb les 

activitats proposades per l'Ajuntament i entitats diverses. 
 Dinamitzar els òrgans col·legiats, de govern i de coordinació per a obtenir un rendiment positiu. 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 

  El centre ofereix el servei de menjador escolar des de setembre fins a juny (tots dos inclosos). 
 Modalitats d’alumnat fix i eventual. 
 Realització de tallers (higiene, joc dirigit, manualitats, etc.). 
 Menús adaptats per intoleràncies, alèrgies i motius culturals. 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA 

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) ofereix els següents serveis: 

 Escola matinera durant tot el curs, depenent de la demanda de les famílies 
 Escola vespertina: Activitats extraescolars a partir de les 17:00h 

 

ALTRES INFORMACIONS 

Disposem d'una unitat de comunicació i llenguatge (Aula CYL) per a l’alumnat TEA 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE 

 Projecte d'Innovació de la Conselleria sobre l'educació en els espais exteriors. Hem realitzat una 

reorganització de les diferents zones dels patis , donant-li més importància i un major espai a aquells jocs 

que es desenvolupaven en espais xicotets i aïllats aconseguint, d'aquesta manera, patis més inclusius i 

coeducatius. Jocs de taula, rocòdrom, hort escolar biblio pati. A més hem reestructurat el pati d'infantil 

de manera que ofereix a l’alumnat un espai de joc més natural. 

 Projecte Erasmus +. KA 1. Participem en el programa Erasmus on el nostre professorat es forma a 

l'estranger per a poder aprendre noves metodologies i aplicar-les en el nostre centre. 

 Projecte PEAFS. Projecte per alfoment de l'activitat física. Projecte de promoció de l’esport, l’activitat 

física i la salut que ens converteix en centre CEPAFE, on incloem activitats com colpbol, basket, pilota 

valenciana, aula ciclista, natació, atletisme, etc... 

A més participem en diversos programes: 

 Programa de dinamització de la biblioteca escolar: programa de la Conselleria en el qual están programes 

activitats d'animació lectora per a tot el centre i compra de llibres per a renovació dels títols de la 

biblioteca per a dinamitzar el préstec d'aquests. 

 Programa de foment de les TIC: horari setmanal d'utilització de l'aula d'informàtica. En infantil per a 

familiaritzar-se amb el maneig de l'ordinador. En Primària per a aprendre competències bàsiques com 

cerca i selecció d'informació o elaboració de documents en Word, a més de treball amb tauletes i amb 

PDIs des de les aules. 

 Tertúlies dialògiques: lectura i sessió dialògica en classe sobre diferents títols per a afavorir un 

major desenvolupament del llenguatge i de la capacitat d'escolta. 

 Salut bucodental de la Conselleria de Sanidad. 

 Pla Director del Ministeri de l’Interior. 

 Programa d’auxiliars de conversa en anglés. 
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EDUCACIÓ MISLATA 

 

                

  

DADES INFORMATIVES 

 DENOMINACIÓ DEL CENTRE: CEIP JAUME I ADREÇA: C/FELIPE BELLVER,39. 
 

CORREU ELECTRÒNIC: 46005570@EDU.GVA.ES TELÈFON DE CONTACTE: 962566500 

ETAPES EDUCATIVES: EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: DUES LÍNIES 

HORARI 

 Juny i setembre: de 9:00 a 13:00 hores 

Resta del curs: dilluns de 9 a 13:15 h i de 15 a 16:30 h. 

Dimarts/dimecres/dijous de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h. 

Divendres de 9h a 13:15h 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 L'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars, atesa la Llei 4/2018 en la qual es regula el Programa 

d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) té al nostre centre la següent estructura i percentatges: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

65% 

25% 

10% 
 

VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

57% 

27% 

17% 
 

PÀGINA WEB 

 MESTREACASA.GVA.ES/WEB/CEIPJAUMEPRIMERMISLATA 

CENTRE D’ADSCRIPCIÓ 

 IES MOLÍ DEL SOL 

**LL''hhoorraarrii  ddeell  cceennttrree  eessttàà  ppeennddeenntt  ddee  ll''iinnffoorrmmee  ffaavvoorraabbllee  ddee  CCoonnsseelllleerriiaa  ppeerr  aa  llaa  mmooddiiffiiccaacciióó  aa  jjoorrnnaaddaa  ccoonnttíínnuuaa  
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FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

  

OBJECTIUS EDUCATIUS 

 
 Millorar la convivència escolar implementant i desenvolupant estratègies comuns per a la prevenció i la 

resolució de conflictes, centrant-nos en la base del desenvolupament de l'educació emocional de tot el 
nostre alumnat. 

 Millorar el rendiment acadèmic i la motivació de l'alumnat aplicant-hi metodologies innovadores i 
mitjançant la posada en pràctica d'actuacions d'èxit. 

 Constituir un model de c entre plenament inclusiu, fent efectius els principis d'equitat i igualtat 
d'oportunitats en l'accés, participació, permanència i progrés de tot l'alumnat, posant especial interès en 
qui es troba en situació de major vulnerabilitat i en risc d'exclusió. 

 Propiciar la participació de la Comunitat Educativa en la vida del centre, i la relació del nostre centre amb 
l'entorn immediat. 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 

 • Elaboració del menjar en cuina pròpia. 

• El centre ofereix el servei de menjador escolar des de setembre fins a juny (tots dos mesos inclosos). 

• Modalitats d'alumnat fix i eventual. 

• Realització de tallers (higiene, relaxació, joc dirigit, manualitats, etc.). 

 Menús adaptats per intoleràncies, al·lèrgies i motius culturals 

 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA 

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) ofereix els següents serveis: 

 Escola Matinera durant tot el curs, des de les 7:30h fins a les 9h. 
 Activitats extraescolars a partir de les 16:30h (de dilluns a dijous) i els divendres, a partir de les 15h. 
 També s’organitza escola de Nadal, escola de falles, escola de Pasqua i escola d’estiu per a ajudar a les 

famílies que treballen en períodes de vacances. 
 

WEBS D’INTERÉS 

AMPAJAUMEI.COM 

FACEBOOK.COM/JAUMEIMISLATA 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

  

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE 

 Hort escolar. És un projecte compartit entre tota la Comunitat Educativa. Aquest projecte ofereix un 

espai idoni per a acostar a les xiquetes i els xiquets la naturalesa. A més, ofereix un context únic per a 

aprendre a pensar, per a educar emocionalment i per a desenvolupar habilitats socials. 

 Patis inclusius/coeducatius. Després d'una anàlisi inicial realitzada als nostres patis i tenint en compte 

l'opinió de l'alumnat, hem realitzat una reorganització de les diferents zones de joc, donant-li més 

importància i un major espai a aquells jocs que es desenvolupaven en espais xicotets i aïllats aconseguint, 

d'aquesta manera, patis més inclusius i coeducatius. 

 Biblioteca escolar. L'alumnat de Primària té l'oportunitat de fer ús del servei de préstec de llibres de la 

biblioteca del centre amb una periodicitat de dues o tres setmanes. La nostra biblioteca també s'utilitza 

fora de l'horari de préstec. Entre les dinàmiques que es realitzen destaquem contacontes, temps de 

lectura lliure, animació lectora, consulta, etc. 

 Assemblees de delegats. Mensualment es reuneixen els delegats/as de cada grup al costat de la 

coordinadora de convivència i igualtat. En aquestes reunions, l'alumnat realitza propostes que s'han 

tractat prèviament en classe, en sessions de tutoria, i l'objectiu principal de les mateixes és que l'alumnat 

senta que la seua opinió és vàlida i que es té en compte per a aconseguir un millor funcionament del 

centre. 

 Escola REPTE. Programa basat en el foment del respecte, l'empatia i la tolerància. El nostre objectiu 

principal com a escola REPTE és el desenvolupament de l'educació emocional del nostre alumnat. 

 Tauletes digitals a les aules. Ús de dispositius mòbils per a propiciar la competència digital del nostre 

alumnat. 

 PEAFS. Projecte d'esport, activitat física i salut en centres escolars. La posada en pràctica d'aquest 

projecte ens converteix en centre CEPAFE, és a dir, centre promotor de l'activitat física i l'esport. 

 Programa d'auxiliars de conversa en anglés: Comptem en el centre amb la presència d'un auxiliar de 

conversa natiu que afavoreix el desenvolupament de l'expressió i comprensió oral en anglés del nostre 

alumnat. 

ALTRES INFORMACIONS 

PPRROOPPOOSSTTAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA**  

En el nostre centre combinem diferents mètodes d'ensenyament, des d'actuacions més tradicionals a 

metodologies o dinàmiques més innovadores com les tertúlies dialògiques, els grups interactius, l'aprenentatge 

basat en projectes i les dinàmiques internivel.  



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

¿¿QQUUÈÈ  EENNSS  IIDDEENNTTIIFFIICCAA??  

El CEIP Jaume I és una escola per a totes i per a tots, on el nostre objectiu principal és que tots els alumnes siguen 

feliços; se senten escoltats/ades, valorats/ades i respectats/ades; i senten que formen part d'un tot, el CEIP Jaume 

I. Pretenem guiar-los en el seu aprenentatge, en el qual elles i ells siguen els protagonistes, i en el qual 

descobrisquen per si mateixos què és el veritablement important. Som una escola en canvi constant, en la qual 

lluitem pel que somiem. En definitiva, una escola per a descobrir el món. 

 

*Aquest curs, a causa del protocol establit en el centre com a prevenció i protecció enfront de la COVID-19, molts 

dels nostres projectes, actuacions i dinàmiques no han pogut desenvolupar-se o han sigut adaptats a les mesures 

establides amb la finalitat de garantir la seguretat del nostre alumnat. 
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DADES INFORMATIVES 

 DENOMINACIÓ DEL CENTRE: CEIP L’ALMASSIL ADREÇA: C/ BAIX SEGURA, 2. 
 

CORREU ELECTRÒNIC: 46018278@EDU.GVA.ES TELÈFON DE CONTACTE: 962 566 512 
 

ETAPES EDUCATIVES: EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: DUES LÍNIES 

HORARI 

 Juny i setembre: de 9:00 a 13:00 hores 

Resta del curs: de 9 a 14:00 hores 

*D’octubre a maig de 15:30 a 17h activitats 
extracurriculars y gratuïtes. 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 
L'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars, atesa la Llei 4/2018 en la qual es regula el Programa 
d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), té en el nostre centre la següent estructura i percentatges: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

65% 

25% 

10% 
 

VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

57% 

27% 

16% 
 

PÀGINA WEB 

 ELSMESMENUTS.BLOGSPOT.COM 

CENTRE D’ADSCRIPCIÓ 

 IES MOLÍ DEL SOL 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

  

OBJECTIUS EDUCATIUS 

 Amb més de 30 anys d'experiència, el nostre centre any rere any pretén millorar el nivell educatiu del 
seu alumnat.  

Pretenem com a escola: 

 El desenvolupament integral de la personalitat dels nostres alumnes millorant els àmbits físic, intel·lectual, 
moral, sexual i ecològic. 

 La pluralitat lingüística i cultural en les tres llengües treballades a l’escola: Valencià, Castellà i Anglés 
 El tractament de la diversitat, inclusió i integració de cada alumne/a. 
 El foment de valors en relació a la igualtat, el respecte i la responsabilitat. 
 L’educació per a la pau i les llibertats, fomentant la participació, cooperació, solidaritat i la gestió de 

conflictes per a la millora de la convivència. 
 La consecució d’hàbits saludables d’higiene i alimentació. 
 La conscienciació pel respecte i millora del medi ambient, així com la seua conservació. 
 El desenvolupament d’habilitats en relació a l’ús de les TICs. 
 El foment d’un esperit crític, actiu  i creatiu que incite a la presa de decisions responsables i amb iniciativa 

pròpia. 
 Les relacions cordials entre els membres de la comunitat educativa. 
 La participació amb les institucions de la localitat i l’entorn. 
 La cooperació i participació amb les famílies.  

 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 

 El menjar s'elabora al col·legi. Els menús es revisen mensualment pel personal de cuina i direcció. Els menús servits 
garanteixen la quantitat i la varietat de nutrients per a l'alumnat, com recomanen des de la Conselleria d'Educació. 
 

Les famílies tenen contínua informació de com han menjat els seus fills/es a través de l’aplicació que l’empresa de 
menjador posa a la disposició de les famílies usuàries del servei de menjador. 

El temps de menjador es divideix en dos torns, menjant en el primer d’ells l’alumnat d’Educació Infantil. 

L’objectiu principal és que aprenguen a menjar tot tipus d’aliments reconeixent la importància de cadascun d’ells, 
així com els hàbits adequats en relació al comportament en la taula i l’ús d’utensilis. 

Durant el curs es realitzen jornades gastronòmiques i tallers lúdics. 

Des del Projecte de Menjador es fomenta la cura del medi ambient, el reciclatge i els patis inclusius. 

L’horari:  

 al juny i setembre és de 13h a 15h 
 d’octubre a maig és de 14h a 15:30h 

 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

  

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE 

 Pla d’Acollida al nouvingut. 
 Pla de Transició d'Infantil a Primària: es treballen amb previsió els aspectes que afecten la transició i al 

canvi d'etapa dels nostres alumnes en relació a l'ús de patis; al coneixement, orientació, ubicació en el 
nou edifici i les seues dependències; coneixement i informació sobre el nou professorat; transvasament 
d'informació de l'alumnat entre tutories, coordinació de metodologies i forma de treball, etc. 

 Pla de transició de Primària a Secundària: on es coordinen al llarg del curs en successives reunions, les/els 
tutors de 6é de primària, les/els especialistes, la direcció d'estudis i l'orientadora del centre amb el 
professorat, direcció d'estudis, etc. de l'institut on estem adscrits. Aquestes reunions es realitzen amb 
l'objectiu de conjuminar accions que faciliten al nostre alumnat el canvi d'etapa educativa, traspassant el 
centre tota la informació que se sol·licita per part de l'institut per a un millor coneixement del nostre 
alumnat. També es realitzen eixides de l'alumnat acompanyat pels seus tutors/as a visitar l'institut i les 
seues instal·lacions, sent guiats per personal de l'institut en la visita. 

 Pla de Foment a la Lectura. Entre altres activitats on destaquem les d'Animació Lectora promogudes des 
de la localitat, es realitzen tertúlies literàries en castellà i valencià, havent iniciat aquest curs les tertúlies 
literàries en anglés. 

 Pla d'Atenció a la Millora de l'Educació: s'estan realitzant activitats musicals per a tots els nivells d'infantil 
i primària, tallers de marionetes per a infantil, de reciclatge i uns concerts de corda destinat a tots els 
nivells. Aquest curs també s'ha dut a terme per part de l'escola un projecte per a ajudar als necessitats i 
damnificats pel volcà de la Palma. 

 Pla d'Igualtat i Convivència: s'han realitzat activitats per a commemorar el dia de la Dona i activitats 
organitzades des de la Casa de la Dona. 

  Programa de Formació del Professorat: s'està treballant sobre el tema de la codocència i l'ús del Ukelele 
a les aules. 

 Tallers amb material 3MS per al tractament de les matemàtiques: conjugant l'ús de material manipulatiu 
i digital. 

 Xarrades i Tallers per a les famílies i l'alumnat: on s'intenta treballar per a conscienciar sobre la importància 
de la resolució de conflictes i com gestionar les emocions. 

 Programa 50/50 promogut per l'Ajuntament de Mislata, on es pretén la conscienciació tant de l'alumnat, 
com del professorat i famílies de la necessitat de l'estalvi energètic. 

 Pla Director del Ministeri de l'Interior, on la Policia visita el centre per a donar xarrades a alumnes dels 
nivells de 4t, 5é i 6é de primària sobre temes relacionats amb riscos en internet i xarxes socials. 

 Salut Bucodental de la Conselleria de Sanitat: destinat a l'alumnat de 5 anys. 
 Pla de Contingència, on es recullen totes les mesures sociosanitàries que fan referència a la normativa 

COVID-19 dins del centre escolar. 
 Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar, on l'alumnat rep tots els dies activitats extracurriculars 

de manera gratuïta en horari de 15.30 a 17h i de dilluns a divendres. 
 Projecte Lingüístic de Centre. PEPLI. S'aplica reforç en comunicació oral en les tres llengües. 

 

 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA 

Aquestes escoles están organitzades per l'Associació de PARES I MARES (AMPA). L'escola matinera funciona 
durant tot el curs de 7.30 a 9:00h. 
 
La vespertina durant els mesos de juny i setembre de 15 a 17h. 

A partir de les 17 h, activitats extraescolars organitzades per l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes i activitats 
esportives organitzades per l'Ajuntament de Mislata. 

ALTRES INFORMACIONS 

 El centre compta amb servei psicopedagògic format per una orientadora. A més, compten amb 4 mestres 

de Pedagogia Terapèutica, 2 mestres d’Audició i Llenguatge, i una Educadora. 

 RReeffoorrçç  dd’’aannggllééss:: Disposem d’una auxiliar de conversa nativa que reforça la comunicació oral d’aquesta 

llengua acompanyada a l’aula a l’especialista en llengua anglesa. 
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DADES INFORMATIVES 

 DENOMINACIÓ DEL CENTRE: CEIP MAESTRO SERRANO ADREÇA: C/ XIRIVELLA, 21.. 
 

CORREU ELECTRÒNIC: 46014901@EDU.GVA.ES TELÈFON DE CONTACTE: 962 566 820 
 

ETAPES EDUCATIVES: Educació infantil segon cicle, Educació Primària i Educació Especial: Aula UECYL (Unitat 
Específica de Comunicació i Llenguatge) 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: DUES LÍNIES 

HORARI 

 Juny i setembre: de 9:00 a 13:00 hores 

Resta del curs: de 9 a 14:00 hores 

*D’octubre a maig de 15:30 a 17h activitats extraescolars i 
gratuïtes. 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 
l'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars, atesa la Llei 4/2018 en la qual es regula el Programa 
d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), té en el nostre centre la següent estructura i percentatges: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

90% 

0% 

10% 
 

VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

57% 

27% 

17% 
 

PÀGINA WEB 

 MESTREACASA.GVA.ES/WEB/CEIPMAESTROSERRANO/1 

CENTRE D’ADSCRIPCIÓ 

 IES MORERIA 
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EDUCACIÓ MISLATA 

  

OBJECTIUS EDUCATIUS 

 
Donar una formació personalitzada que faça possible una educació integral i que al mateix temps potencie una 
educació global que atenga tots els aspectes de l'ésser humà de manera que l'escola aporte una educació per a la 
vida. 

• Educar en destreses i habilitats per a una convivència pacífica. 
• Desenvolupar capacitats creatives i crítiques en l'alumnat que afavorisca el desenvolupament de la 
propia identitat. 
• Donar participació activa a l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge, afavorint aprenentatges 
funcionals que siguen útils per al seu futur. 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 

 Menjador amb cuina propia atesa per l’empresa IRCO. 
 

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE 

 PEAFS: projecte de promoció de l'esport, l'activitat física i la salut que ens converteix en centre CEPAFE. 

 Programa de dinamització de la biblioteca escolar: renovació anual dels títols de la biblioteca atesos els 

gustos i interessos de l'alumnat per a dinamitzar el préstec de llibres. 

 Activitats d'animació lectora al llarg de l'any. 

 Programa de foment de les TIC al centre: horari setmanal d'utilització de l'aula d'informàtica. En Infantil 

per a familiaritzar-se amb el maneig de l'ordinador. En Primària per a aprendre competències bàsiques 

com cerca i selección d'informació o elaboració de documents en Word. 

 Tertúlies literàries dialògiques: lectura i sessió dialógica setmanal en classe sobre títols de la literatura 

clàssica que afavoreixen un major desenvolupament del llenguatge i de la capacitat d'escolta. 

 Grups interactius: actuacions en les quals s'organitza l'alumnat en grups heterogenis en els quals hi ha 

una persona adulta voluntària de manera que s'incrementa el temps de treball efectiu de tot l'alumnat i 

es promou una major interacció entre totes i tots. 

 Metodologia ABN en l'àrea de matemàtiques: metodologia manipulativa que desenvolupa una major 

capacitat per al càlcul mental i la resolució de problemas 

 Programa REPTE: programa d'educació emocional per a treballar les emocions basat en el respecte, 

l'empatia i la tolerància. 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA 

L’horari de l’Escola matinera es de 7:30 h a 9:00 h. 



 

 

FITXA DE CENTRES ESCOLARS CURS 2022/2023 

EDUCACIÓ MISLATA 

 

ALTRES INFORMACIONS 

Informació de l’AMPA CEIP MAESTRO SERRANO en este enllaç https://drive.google.com/file/d/1q-

O4fYoVWUIadcqG22aeBPiypqcY4JaZ/view  

 Projecte d'Hort Escolar: en el curs 20-21 iniciem aquest projecte per a acostar al nostre alumnat a 

coneixements senzills sobre agricultura, així com per a fomentar el gaudi i la cura del medi ambient. 

 Pla de transició entre el tercer cicle de primària i el primer cicle de secundària amb l'institut La Moreria 

fonamentat principalment en la idea de facilitar l'acollida de l'alumnat i de les seues famílies a través de 

diverses reunions i activitats programades. 
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DADES INFORMATIVES 

 DENOMINACIÓ DEL CENTRE: COL·LEGI SAGRADO CORAZÓN ADREÇA: PLZ. CONSTITUCIÓN, 9 
 

EMAIL: secretaria@sagradocorazonmislata.hhdc.net TELÈFON DE CONTACTE: 963 790 453 

ETAPES EDUCATIVES: TOTES LES ETAPES EDUCATIVES CONCERTADES: 
Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: DUES LÍNIES 

HORARI 

 Juny i setembre: de 9:00 a 13:15 hores 

Resta del curs: dilluns i dimecres de 9 a 13:15 h. Dimarts, 

dijous i divendres de 9 a 12:30h. Dilluns, dimarts, dijous i 

divendres de 15:30 a 17h. 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ PRIMARIA 

 VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

40% 

50% 

10% 
 

VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

42% 

32% 

26% 
 

WEBS D’INTERÉS 

 Pàgina web: https://sagradocorazonmislata.hhdc.net/  
 

CENTRE D’ADSCRIPCIÓ 

 IES LA MORERÍA 

Facebook: https://www.facebook.com/sagradocorazonmislata/  
 

Instagram: https://www.instagram.com/scorazonm/?hl=es  
 

Twitter: https://twitter.com/scorazonm?lang=es  
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OBJECTIUS EDUCATIUS 

 
••  La nostra línia pedagògica està basada en la qualitat del procés d'ensenyament aprenentatge, des del pilar de la 
inclusió educativa (tots l’alumnat és important i tots participen activament en la seua educació) i amb un valor 
cristià que embolica el nostre dia a dia (senzillesa i llibertat). 
• Proporcionem a l’alumnat una educació integral i personalitzada, procurant el màxim desenvolupament de les 
seues capacitats, una personalitat equilibrada i una adequada orientació professional. 
• L'objectiu fonamental és acompanyar des de la proximitat a cadascun dels i de les nostres alumnes. El tracte en 
aquesta casa és pròxim i familiar, exigint el que correspon amb l'afecte i la tendresa que tots i totes mereixen. 
• Som un centre que educa i aprén des de la vida i per a la vida, buscant sempre respostes vàlides per a una 
societat en continu canvi. 
• Acompanyem el seu creixement, ajudant-los a aconseguir els objectius acadèmics marcats en cada etapa. Posem 
especial atenció a la convivència, disposant els recursos necessaris per a la prevenció i resolució de conflictes, i 
oferint seguiment i atenció personalitzada a l'alumnat en les seues dificultats. 
• S'ofereixen totes les etapes educatives amb la finalitat que l'alumnat tinga una continuïtat en el seu itinerari 
educatiu. El coneixement mutu família-escola permet oferir a l'alumnat el seguiment personal que mereix. 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 

 Des del primer dia de curs fins a l’últim. Totes les etapes.  

 Juny i setembre de dilluns a divendres de 13:15 h a 15:30 h. 
 Resta del curs: dimarts, dijous i divendres de 12:30h a 15:30 h. Dilluns i dimecres de 13:15h a 15:30 h. 

 

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE 

••  Col·legi que pertany a la xarxa de col·legis de la Fundació Educativa Mare Micaela HHDC. 

• Formem part de la xarxa de Scholas Occurrentes. 

• Participem en banc de llibres. 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA 

De dilluns a divendres de 7:30 h a 9 h (segons demanda). 
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EDUCACIÓ MISLATA 

 

ALTRES INFORMACIONS 

 CCOOVVIIDD--1199::  Presencialitat total de l’alumnat en totes les etapes durant els dies lectius. En cas de 

confinament s’utilitza Classroom com a Aula Virtual. Complim els protocols de seguretat i salut. 

 

 PPLLAATTAAFFOORRMMAA  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ  ((EEDDUUQQUUEEMM))..  Utilitzem una plataforma de comunicació que permet 

tant a l'alumnat com a les famílies estar informats sobre les novetats en el centre (avisos i circulars), 

qualificacions de les activitats i treballs, dates d'exàmens, tasques, butlletins de notes, contacte amb el 

professorat mitjançant missatgeria pròpia, autoritzacions… 

 

 PPLLAATTAAFFOORRMMAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA  ((GGSSUUIITTEE))..  El centre està organitzat per a oferir classes no presencials 

mitjançant Classroom en tots els nivells educatius. Aquesta plataforma digital permet a l'alumnat (o 

familiars per als més xicotets) rebre els recursos educatius necessaris i enviar al professorat les activitats 

realitzades en múltiples formats, així com realizar videoconferències, o disposar de missatgeria amb el 

professorat per a consultar-hi dubtes. Es tracta d'un entorn d'aprenentatge digital assegurat. 

 

 IINNSSTTAALL··LLAACCIIOONNSS..  El nostre centre disposa de les instal·lacions necessàries per a impartir uns 

coneixements de màxim nivell (aules d'informàtica, dos carros de 30 chromebooks, connexió WIFI a tot 

el centre, biblioteca, sala d'actes amb capacitat per a 350 persones, laboratoris de física, química i biologia, 

capella, oratori, atri, aula-taller de tecnologia, aula de música, aula de psicomotricitat, pavelló cobert amb 

vestidors i dutxes, patis i instal·lacions esportives d'exterior). 

 
 SSEERRVVEEIISS:: 

o AACCTTIIVVIITTAATTSS  LLÚÚDDIIQQUUEESS::  convivències, viatges educatius, campaments, trobades entre escoles… 

o AACCTTIIVVIITTAATTSS  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARRSS::  futbol, karate, gimnàstica rítmica, anglés, robòtica, escola vespertina, 

escacs, escoles de Nadal, Pasqua i Estiu, taller de guitarra, tenis… 

o AALLTTRREESS  AACCTTIIVVIITTAATTSS::  grups de reforç, gabinet psicopedagògic, orientació educativa, atenció a la 

diversitat: logopèdia, grups de temps lliure Mare Micaela, preparació dels sagraments de Primera 

Comunió i Confirmació, ONG Effeta. 

 
 UUNNIIFFOORRMMEE  EESSCCOOLLAARR.. En totes les etapes a excepció de batxillerat. De venda en línea en la propia web 

del centre. Lliurament en el col·legi. 
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DADES INFORMATIVES 

 DENOMINACIÓ DEL CENTRE: COL·LEGI SANTA CRUZ ADREÇA: C/ PALLETER, 12 
 

CORREU ELECTRÒNIC: secretaria@colsantacruz.es TELÈFON:  608 885 594 / 963 835 342 

ETAPES EDUCATIVES: Infantil 1r cicle (subvencionada). Infantil 2n cicle, Primària, ESO i Cicle 
Formatiu Grau Mitjà, Gestió Administrativa. Etapes concertades.  

 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: UNA LÍNIA 

HORARI 

 Juny i setembre: de 9:00 a 13:00 hores 

Resta del curs: de dilluns a dijous de 9 a 13h y de 15 a 

16:30h. Divendres de 9 a 12h 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 L'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars, atenent la Llei 4/2018 en la qual es regula el Programa 

d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), té en el nostre centre la següent estructura i percentatges: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

64% 

26% 

11% 
 

VALENCIÀ 

CASTELLÀ 

ANGLÉS 
 

50% 

34% 

17% 
 

PÀGINA WEB 

 WWW.COLSANTACRUZ.ES  
 

CENTRE D’ADSCRIPCIÓ 

 ETAPA ESO EN EL MISMO CENTRO 
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OBJECTIUS EDUCATIUS 

 
 Oferim una educació inclusiva per a tot l'alumnat, atenent les seves necessitats educatives i socioculturals 

i prioritzant la màxima participació en l'entorn escolar i social, utilitzant diferents metodologies 
educatives. 

 Ens definim com un centre laic i pluralista en el qual es respecta la diversitat cultural o religiosa de 
l'alumnat i les seves famílies i es treballa perquè, en tot cas, aquesta sigui coherent amb els principis i 
valors que emanen de la Declaració Universal dels drets Humans. 

 Donem a conèixer i promovem els valors propis de la societat d'acollida en un clima d'obertura a totes les 
creences i cultures, en especial a les dels alumnes procedents d'altres països. 

 Apostem per un projecte basat en una educació en valors: la llibertat, la cooperació, la democràcia, la 
creativitat i, en definitiva, tots aquells aspectes que fan possible un desenvolupament integral de l'infant 
i del jove. En aquesta concepció de l'educació realment integradora juga un paper fonamental la 
participació de tota la comunitat escolar: professorat, famílies, alumnat i el propi entorn de centre. 

 Aquest model pedagògic acaba inspirant i impregnant totes les activitats de centre, des de les 
estrictament acadèmiques fins a les de caràcter més lúdic, amb l'objectiu d'ajudar a nens i joves a 
desenvolupar àmpliament la seva faceta com a persones. 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 

 Disposem d'un menú adaptat a cada nen i nena. 

 Horari menjador (octubre a maig): De dilluns a dijous: 13:00 a 15:00 h. Divendres: 12:00 a 14:00 h.  
 Horari menjador (setembre i juny): De dilluns a divendres: 13:00 a 14:15 h. 

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA 

El nostre centre ofereix a les famílies una ampliació d'horari escolar tant de matí (7:45 a 9:00 hores) com de 

vesprada (16:30 a 17:30 hores) on es realitzen diverses activitats programades per a cada dia de la setmana. 

EEttaappaa  iinnffaannttiill::    

 Projecte Leeduca, fomenta l'ampliació del vocabulari i l'aprenentatge de la lectura i escriptura. 

 "Aula Científica", mitjançant el joc, els nens i nenes adquireixen coneixements i habilitats a través de la 

seva pròpia experiència investigadora plena de valors i actituds. 

 Mètode ABN, els alumnes aprenen al seu ritme i desenvolupen una gran capacitat per al càlcul mental i 

la resolució de problemes. 
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EEttaappaa  pprriimmààrriiaa::    

 Llegim en parella. 

 Tertúlies dialògiques. 

 School to school, el col·legi coopera amb la Fundació Vicent Ferrer. El programa promou l'intercanvi 

cultural entre escoles d'Espanya i de l'Índia. 

 Projectes europeus eTwinning, afavoreixen una millora en la competència digital i comunicativa en anglès. 

 Apadrinament lector. 

 Aula Científica.  

CCeennttrree::    

 Projecte de Recerca i Innovació Educativa "Creant vida, lliurant màgia": pati coeducatiu i hort escolar. 

 Millorem l'atenció i el Raonament. 

 Portfoli Europeu de les Llengües, afavoreix la promoció del plurilingüisme per mitjà de l'aprenentatge de 

llengües i cultures al llarg de tota la vida. 

 Aprenentatge per projectes. 

 Projecte d'emocions. 

 Aprenem llengües amb les TIC: Actuació que afavoreix la comprensió i expressió mitjançant l'ús de les 

noves tecnologies. 

 Som centre PEAFS: Centre Promotor de l'Esport, Activitat Física i la Salut. 

 Disposem d'un Pla de transició entre etapes: Infantil-Primària; Primària-ESO 

 Treballem l'Agenda 2030 mitjançant els Objectius de Desenvolupament Sostenible per transmetre als 

nostres alumnes la importància de tenir cura del medi ambient i així millorar la vida de tots sense deixar 

enrere a ningú. 

 

XARXES SOCIALS 

 Youtube: https://www.youtube.com/c/ColegioSantaCruzMislata  

Instagram: https://www.instagram.com/stacruz_mislata/  

Twitter: https://twitter.com/StaCruz_Mislata  

Facebook: https://www.facebook.com/ColegioSantaCruzMislata  
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