EL MEU COL·LEGI
CURS 2.020-2.021

Calle San Vicente, 40. 46160 Llíria
Telf.: 96 279 25 85 - 663851262
Fax:96 279 10 61
e-mail: colegio@colegiofranciscollopis.com
www.colegiofranciscollopis.com

Les informamos que la presente comunicación contiene información comercial y que los datos de carácter personal que nos facilite a efectos de
consulta o inscripción serán recogidos e incorporados a un fichero de datos, del cual es responsable el Colegio, y que sus datos han sido obtenidos por
el propio destinatario. Que el objeto de dicho tratamiento será el de gestión de las consultas y solicitudes recibidas, así como la posible información
periódica que el interesado pudiera recibir de nuestra centro en el futuro. Puede ejercitar los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación
de los datos recogidos mediante comunicación a la dirección: Calle San Vicente Ferrer nº 40. 46160 Lliria-Valencia

CALENDARI DEL CURS I D’ACTIVITATS ESCOLARS
El calendari del curs escolar 2.020-2.021, començarà el dia 7 de setembre i
acabarà el dia 23 de juny, per a tots els cursos d’Infantil i Primària.
Secundària i Batxillerat començarà el curs, el dia 8 de setembre i acabarà el
dia 23 de juny.
Jardí d’Infància i Infantil 2 anys començarà EL23 de setembre i acabarà el 30
de juny. En Jardí d’Infància se’ls comunicarà el dia exacte que entrarà el seu fill, ja
que ho faran en grups de set.
Els períodes festius inclosos en el calendari escolar, seran els següents:
9 d’octubre, dia de la Comunitat
1de novembre Dia de Tots Sants.
6 de desembre. Dia de la Constitució.
19 de Març. Sant Josep
1 de Maig
Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020 ambdós inclosos
Pasqua: del 1 al 12 d’abril de 2020 ambdós inclosos
A aquestos períodes festius s’afegeixen les festes locals aprovades pel Consell
Municipal Escolar que són: el 29 de setembre i el 7 de decembre de 2020 i el 18 de
març de 2.020.
Les diferents entregues de butlletins valoratius dels cicles d’Infantil, Primària,
Secundària i Batxillerat es lliuraran de manera trimestral, en els mesos de:
desembre/març / abril i juny.
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FINALITATS DEL CENTRE

1.- El total desenvolupament integral de l’alumne.
2.- Modelar les competències bàsiques democràtiques dels educands.
3.- Dotar de les competències bàsiques cognitives i conductuals per a garantir
la seua autonomia en la societat.
4.- Dominar la idea d’Espanya, respectant la diversitat cultural de la nació,
aprofundint en la pròpia autonomia.
5.- La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya.
6.- Dotar de les competències bàsiques curriculars per a l’adquisició funcional,
estable i permanent de nivells notables de cultura general.
7.- La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
8.- Fomentar l’ideari cristià de la vida i de l’home, garantint la generalització
d’aquest ideari cristià de la vida comú de l’alumne.
9.- Dotar de criteris al discent per a l’aprehensió de l’ideari cristià.
10.- Orientar als nostres alumnes en la seua vocació acadèmica i/o
professional, ajustada al repertori de competències bàsiques adquirides, després de
l’estudi i diagnosi individual.
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DISTRIBUCIÓ DE LES AULES.
.
Per a conèixer millor les instal·lacions existents en el Centre, realitzarem
una enumeració dels diferents nivells amb les aules que ocuparan, com de la
utilització de cadascun dels habitacles restants.

Edifici més antic:
- Semisoterrani: Jardí d’Infància , Infantil 2 anys, Saló d’Actes ( 5é de primaria)
i Oratori.
- 1ª Planta: Consergeria, Direcció, Secretaria, 1r i 2n de Primària, Biblioteca(
6é de primaria) i Despatx del titular,
- 2ª Planta: 3r, 4rt, de Primària, Jefatura d’ estudis, Sala de Professors de
Primària, Aula N.E.E de Primària (Ajuda a la integració), Departament
d’
Orientació i Gabinet Psicopedagògic i Logopèdia.
- 3ª Planta: Tutories i Despatx de l’A.M.P.A.

Edifici Nou:
- Semisoterrani: Gimnàs (dependència per a Educació Física).
- Planta Baixa: Infantil 3, 4, 5 anys, Sala de Professors d’Infantil, pati d’Infantil i
Menjador.
- 1ª Planta: 1r, 3r d’ESO, desdobles de 1er de batxillerat, Aula N.E.E de
Secundària (Ajuda a la integració de Secundària) i Sala de Professors.
- 2ª Planta: Taller (2n de ESO), Laboratori i Aula d’Informàtica( troncals de 1er i
2n de batxillerat).
- 3ª Planta: 4rt de ESO i desdobles de 2n de Batxillerat.; Orientació i
Departaments. Audiovisuals.
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.
NORMES PER A LA MATRICULACIÓ
EN EL CENTRE : CONCERTADA
I NO CONCERTADA

Per a millorar el funcionament en l’àmbit de matriculació, a continuació
els exposem una sèrie de normes de compliment obligatori. Són les següents:

No concertada:
Jardí d’Infància i Infantil 2 anys: La matriculació estarà oberta a partir del mes
de gener (del dia 7 fins a final de mes), s’omplirà el sobre de matriculació i
posteriorment eixiran els llistats amb els admesos. És molt important que les dades
bancàries estiguen correctes en quant a banc, sucursal, dígit de control i nombre de
compte, per a evitar errors en els rebuts que posteriorment se’ls enviaran.
Els preus per a Infantil 1 any ( 13 alumnes màxim) i per a Infantil 2 anys (20
alumnes màxim) seran 250 € a expenses de la ajuda sol·licitada a conselleria (curs
2020-2021). La matrícula és de 112 € i l’assegurança escolar 25 €, la matrícula del
curs anterior ja l’han ingressada els pares en el mes d’abril, confirmant d’eixa manera
la plaça. El rebut de l’assegurança escolar es passarà pel banc en el rebut del mes
d’agost.

Concertada:
Concertació completa: Infantil 3,4 i 5, Primària, Secundària i aules de N.E.E de
Primària i Secundària.
El batxillerat està concertat singularment en els dos cursos, per la qual famílies
abonaran les despeses de funcionament, una quota de 25’70 € al mes, açò ho
determina Conselleria i està publicat al DOGV.
El nombre d’alumnes per classe està establert en 25 per a infantil i Primària,30
en Secundària i 35 en Batxillerat, encara que de vegades, degut a la quantitat
d’alumnes, hi ha que escolaritzar més dels que marca la llei, ja que no pot haver cap
xiquet sense escolaritzar. Per al curs 2020 - 2021, tindran el següent horari:
1r i 2n d’ESO :
Totes les dies de 8:00 a 14:15
3r i 4rt d’ESO:
Dimarts i Dijous de 8:00 a 15:10 hores.
Dilluns, Dimecres, i Divendres de 8:00 a 14:05
Infantil 3-4-5 i Primària
De 9 a 12,30 hores i de 15,30 a 17 hores.
Jardí d’Infància i Infantil 2 anys
De 9 a 13 i de 15 a 17 hores.
1º Batxillerat i
De 8:00 a 15:10, Dilluns, i Divendres
De 8:00 a 14:05 Dimarts, Dimecres i Dijous

S’ oferta la possibilitat d’ entrar a les 8
del matí a totes aquelles families que
ho necessiten por raons de traball dels
pares. En el mes de septembre se’ ls
informará, ja que será d’ octubre a
juny.(será necessari un mínim
d’alumnes)

2º Batxillerat
De 8:00 a 15:10, Dilluns, Dijous i Divendres
De 8:00 a 14:05 Dimarts i Dimecres
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HORARI DE SECUNDÀRIA.TOTAL D’HORES SEMANALS EN 1r I 2n D’ESO: 30 HORES
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8,00 – 8,55
8,55 – 9,50
9,50 – 10,45
10,45 – 11,10

ESPLAI

11,10 – 12,05
12,05 – 13,00
13,00 -- 13,20
13,20 – 14,15

R E C R E O ESPLAI
131111

TOTAL D’HORES SEMANALS EN 3r I 4rt D’ESO: 32 HORES.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8,00 – 8,55
8,55 – 9,50
9,50 – 10,45
10,45 – 11,10

ESPLAI

11,10 – 12,05
12,05 – 13,00
13,00 -- 13,20

ESPLAI

13,20 – 14,15
14,15 – 15,10

HORARI DE BATXILLERAT
TOTAL D’HORES SEMANALS EN 1r DE BATXILLERAT: 32 HORES
1º BAC

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8,00 – 8,55
8,55 – 9,50
9,50 – 10,45
10,45 – 11,10

ESPLAI

11,10 – 12,05
12,05 – 13,00
13,00 -- 13,20

ESPLAI

13,20 – 14,15
14,15 – 15,10

TOTAL D’HORES SEMANALS EN 2n DE BATXILLERAT: 33 HORES.
2º BAC

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8,00 – 8,55
8,55 – 9,50
9,50 – 10,45
10,45 – 11,10

ESPLAI

11,10 – 12,05
12,05 – 13,00
13,00 -- 13,20

ESPLAI

13,20 – 14,15
14,15 – 15,10
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ADSCRIPCIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE
CURS 2.020 - 2021
Jardí d’Infància................................... Esperanza Santonja
Ajudant............................................... Fina Ibáñez Arnau
Infantil 2 anys.................................... .Mª Pilar Santes Moraga
Ajudant............................................... Susi Veses Ahicardo
Infantil 3 anys..................................... Mª Carmen Llosá Morató
Infantil 4 anys..................................... Ester Ros Montalt
Infantil 5 anys..................................... Lucia Merino Blesa
1r de Primària..................................... Mª José Tamargo Costabella(A.E.E Primària)
2n de Primària .................................... Elisa Mora Ferrandis
3r A de Primària..................................... Fernando Feltrer Montero
3r B de Primària..................................... Maribel Galduf Merenciano
4rt A de Primària.................................... Davinia Moyano Cantó
4rt B de Primària.................................... Dolores Mompó Montesinos
5é de Primària.....................................Ana Gil Gimeno
6é de Primària.................................... Miguel Feltrer Montero
1r d’ESO............................................. Asunción Galduf Correa
2n d’ESO............................................ Ildefonso Bañuls Rodilla
3r d’ESO............................................. Francisco Rodrigo Aliaga
4rt d’ESO............................................ Ana Millán Trujillo (orientadora)
1r de Batxillerat................................... Susana Alcaide Martí
2n de Batxillerat.................................. José Miguel Maicas Prats

ALTRE PROFESSORAT SENSE ASSIGNACIÓ TUTORIAL
Infantil.................................................. Fina Carbonell Sornosa
Primària..............................................Josefina Tel Vicente
Primària.............................................. Josefina Prats Carbonell
Primària.............................................. Ana Vilasboas Vega
Primària.............................................. Concepción Alonso Galduf
Primària.............................................. Sara Contreras Cantó
Secundària..........................................Mª Teresa Escobedo Mateo (A.E.E Secundària)
Secundaria.……………………………...Miguel Martín Arastey
Secundària ......................................... Raquel Peiró Zarzo
Secundària i Batxillerat....................,.. Lourdes Peña López
Secundària i Batxillerat...................,... Begoña Picher Puchades
Secundària i Batxillerat...................,... Laura Romero León
Secundària i Batxillerat....................,.. Mª Asunción Calvo Peña
Secundària i Batxillerat....................,.. Rosana Gutiérrez Tapia.
Secundària i Batxillerat.....................,. Carmen Veses Faubel (Psicóloga)
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Secundària i Batxillerat...................... Andrés Veses Faubel
Secundaria i batxillerat……………….. Emilio Tomás Martínez
Secundaria i batxillerat....................... Miguel Galduf Sierra

DEPARTAMENTS
- Departament de Pastoral: Na Rosana Gutiérrez Tapia.
- Departament Científic- Tècnic: N’. José Miguel Maicas Prats
- Departament Sociolingüístic:Na Laura Romero León.
- Departament d’Orientació: Na Ana Millán Trujillo.

CÀRRECS DIRECTIUS

- Titular: En Vicente Miguel Cerezo Rubio
- Directora: Na Concepción Alonso Galduf
- Cap d’Estudis: Na Lourdes Peña López.
- Secretari: En Miguel Feltrer Montero

8

SERVEI PSICOPEDAGÒGIC I D’ORIENTACIÓ VOCACIONAL DEL
CENTRE
El Nostre Centre des del curs 1.999-2.000 disposa de la possibilitat d’atendre
de manera individualitzada i personal els problemes que els seus fills/es presenten en
el desenvolupament intel·lectual i afectiu. Per als quals disposem d’un gabinet
Psicopedagògic, autoritzat pel la Conselleria, propi del Centre. Atenen al llarg del
curs,segons l’horari establert, les diferents circumstàncies personals que ho
requerisquen. Aquest gabinet realitza els corresponents informes en connexió directa
amb el professor-tutor i els pares de cadascun dels alumnes.
Des del curs 1.999-2.000 el gabinet Psicopedagògic del Centre està format
per les següents Professores:
- Carmen Veses Faubel ( Psicòloga)......... 1r,2n i 3r cicle de Primària.
- Ana Millán Trujillo (Pedagoga) ........... Secundària i Batxillerat (Orientadora).
Cap de Departament
- Mª José Tamargo Costabella (Pedagogia Terapèutica)...... Primària
Professora Titular de l’Aula d’A.E.E i Ajuda a la Integració.
- Mª Teresa Escobedo Mateo (Psico pedagoga).................. Secundària
Professora Titular de l’Aula d’A.E.E i Ajuda a la Integració.
- Daniela Allepuz Cotanda (Logopèdia).
En el canvi de nivell, canvi a Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius,
Universitat, etc, els alumnes conten amb el Servei d’informació general i Servei
d’Orientació. Sempre coordinat amb els professors encarregats d’aquesta tasca, el
Professor/a, Tutor/a i la Psicòloga o Pedagoga abans citades.
Per al funcionament de Gabinet Psicopedagògic, el preu per al curs 2.0202021 serà de 80 € per alumne. En el cas que hi ha ja més d’un germà, el primer
germà (segon fill) abonarà 60 €, el segon germà ( tercer fill) 45 € . És un servei
complementari, però s’ha, comprovat la seua importància així com la seua necessitat.
El cobrament d’ aquesta quota es passarà sempre durant el primer i el tercer trimestre
de l’any , per tant es passaran dos rebuts per la meitat de la quantitat cadascú, en
concepte de Aportació pares Orientació.
El Gabinet Psicopedagògic realitza durant el curs les següents activitats
amb els alumnes:
- Proposar i realitzar accions de prevenció en el context escolar.
- Detectar les necessitats educatives especials que impedeixen o interfereixen
en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
- Avaluar, diagnosticar socialment i pedagògicament als alumnes mitjançant
proves estandarditzades, test psicomètrics, qüestionaris, entrevistes,etc.
- Intervindre de manera satisfactòria amb els alumnes que presenten N.E.E o
dificultats a nivell acadèmic, social i personal.
- Orientar i assessorar a l’alumne i a les seues famílies.
- Ajudar, participar i col·laborar amb les famílies en la relació amb els seus
fills/es.
- Integrar als alumnes immigrants.
- Presentar a les famílies un informe amb els canvis de cicle o nivell.
- Realitzar proves i informar als pares dels següents cursos: Inf.5 anys; 2n,4rt,6é de
Primària; 2n i 4rt d’ESO.
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NORMES GENERALS:
UNIFORME, ENTRADES I EIXIDES

UNIFORME:
Per raons d’identificació amb el nostre Centre, hem cregut oportú crear un
uniforme, l’ús del qual és de compliment obligatori.
La utilització favorable del mateix, ha segut comprovada any rere any, per
diferents raons ( estètiques, econòmiques, disciplinàries i de salut). Per això exigim
que tots i cadascun dels nostres alumnes l’utilitzen, és obligatori des d’Infantil 4 anys,
fins a 4rt d’ESO. En Jardí d’Infància, Infantil 2 anys i Infantil 3 anys duran el xandall
del centre tots els dies.
L’uniforme consta de: pantaló blau marí (xic/xiques) i falda blau marí ( xiques),
camisa o polo de color blanc i jersei obert de color roig per a tots els alumnes que
estiguen en el Centre des d’Infantil 4 anys fins a 4rt d’ESO.
En hivern, és permet que les alumnes del centre puguen substituir la falda pel
pantaló. Aquest pantaló haurà de ser de tergal i de color blau marí, no està permés un
altre tipus de pantaló.
El xandall estandarditzat ( en Infantil, Primària i Secundària són iguals sols
canvia el color), és imprescindible i obligatori el seu ús per a poder impartir les
classes d’Educació Física, amb la seua corresponent camiseta ( blava en Infantil i
Primària; de color taronja en ESO).
També disposem d’uniforme d’estiu per als mesos de més calor ( setembre i
juny) i consta de: pantaló curt blau i la corresponent camiseta del nostre col·legi.
Aquesta és blava per a Infantil i Primària i de color taronja per a Secundària, amb el
corresponent escut del Col·legi “ Francisco Llopis Latorre”. Els alumnes d’ESO els
dies que no tinguen Educació Física acudiran al centre amb l’uniforme de pantaló llarg
i polo blanc amb l’escut del centre.
Tant l’uniforme com el xandall del Centre es venen en la BOUTIQUE MILA C/
Duc de Llíria, 47. Les peces porten l’escut del Centre ja incorporat.

NOTA: La temporada per a dur l’uniforme d’estiu es podrà allargar o avançar
als mesos citats anteriorment, si les condicions climatològiques així ho permeten.
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ENTRADES I EIXIDES
L’horari d’apertura del nostre Centre és a les 8:00 ó 9:00 del matí, les portes
d’accés es tancaran a les 8:05 i les 9:10 hores.
Per la vesprada les portes estaran obertes de 15.30 a 15:40.
Aquell alumne que arribe deu minuts tard a la primera classe del matí o de la
vesprada, no podrà entrar en ella fins el canvi d’hora.
Qualsevol alumne d’Infantil o Primària que per motius prèviament justificats no
puga accedir al Centre en eixos horaris, podrà fer-ho pels matins a partir de les 10:00
hores fins a les 10:15 hores. No ho podrà fer ni abans ni després i sempre amb un
justificant.

Per al bon funcionament del nostre Centre i per la seguretat del mateix, és
imprescindible que es complisquen els horaris, ja que no es podrà accedir al
centre en hores no marcades. Es prega a tots els pares que no estiguen en les
aules i en el recinte del Centre durant l’horari escolar. Si desitgen parlar amb
el /la Professor/a li han de demanar la visita corresponent.

Sols en Infantil 2 i 3 anys es permet entrar als pares al principi del matí a
l’aula durant el mes de setembre.
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

El nostre Centre ofereix un conjunt d’activitats fora de l’horari escolar. Aquestes
estan organitzades pels professors especialitzats i van dirigides a tots els alumnes
d’Infantil i Primària.
Els professors responsables d’aquestes activitats han presentat a l’Equip
directiu les programacions. Aquestes estan a la seua disposició, així com els seus
horaris per a resoldre qualsevol dubte o consulta.
Trimestralment se’ls presentarà un informe amb els progressos del seu fill/a. La
selecció d’eixes activitats dependrà del nombre d’alumnes que s’hi presenten. Serà
necessari omplir el full de sol·licitud que s’entregarà en setembre.
El preu de les activitats extraescolars per al curs 2.020 - 2.021 és de 33 € per
activitat, excepte la ‘robòtica que serà de 36 € i la de activitats en pati i repàs- deures
que són 25 €., L’horari és de dues hores setmanals per a cadascuna d’elles, perquè el
dimecres hi ha tutoria amb els alumnes tant en Primària com en Infantil.
Les activitats extraescolars que s’ofereixen estan dividides de la següent
manera:
Infantil 3,4 i 5 anys: taller d’Expressió Corporal a través de la música i taller
d’Educació en Valors- Emocinal. Anglés, Iniciació a l’ esport.
1r cicle de Primària: Anglès, ball, Iniciació a l‘esport, Educació emocional i
Estimulació cognitiva, Esport (futbet), Escacs, repàs- deures.
2n i 3r cicle de Primària: Anglès, ball, Robòtica, Escacs, Esport , repàsdeures..
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NORMES PER AL FUNCIONAMENT DEL MENJADOR.

Tot alumne que faça ús del servei del menjador del Centre, realitzarà el
pagament de la mensualitat a principi de mes per rebut bancari.
Quan l’alumne es quede de manera esporàdica, haurà de comunicar-ho al
Professor Tutor i al final de mes se’ls carregarà el rebut corresponent.
L’alumne haurà de complir les normes estipulades per al funcionament
correcte d’aquest servei.
Determinant, si així ho considera oportú l’encarregat del mateix, fer que
l’alumne deixe d’acudir si les infringira. Poden consultar el Reglament de Règim
Intern del Centre.
El preu de l’activitat serà el següent
D’OCTUBRE A JUNY ( ambdós inclosos)
Preu per dia

6 Euros

Preu per mes

100 Euros (cadascun dels mesos)

Menjador dos dies a la setmana

44 Euros

Menjador tres dies a la setmana

66 Euros

Menjador cuatre dies a la setmana

88 Euros

Contant els 165 dies de menjador ( sense comptar setembre) x 6 € / dia = 990 €.
nou mesos de curs x 100 € = 900 €.
D’aquesta manera els alumnes que són fixos al menjador s’estalvien 90 € per curs,
per tant qualsevol dia de no assistència no es reintegrarà.
Els menús informatius de l’empresa que realitza el càtering o servei del menjador es
reparteixen a principi de mes, també els poden veure exposats en el tauler d’anuncis
del Col·legi i a la web. En setembre i en juny també hi haurà menjador.
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PAGAMENT DE REBUTS.
Es pretén que per al curs escolar 2.020-2021, qualsevol activitat o servei
realitzat en el Centre( Extraescolars, Assegurança Escolar, Jardí d’Infància, Infantil i
Menjador) es pague per rebut bancari. Han de tenir en compte que tot aquell rebut
que siga tornat suposarà un increment del cost del rebut en 1 Euro. Aquesta quantitat
haurà de ser abonada per vostès en el moment de pagar el rebut. Les dades
bancàries necessàries per al cobrament apareixen en el full de matriculació de Jardí
d’Infància i Infantil. També en els fulls de matriculació de qualsevol activitat o servei i
que es repartiran a principi de curs.
Creguem que és absolutament convenient l’existència d’aquesta Assegurança
Escolar no sols per la seua tranquil·litat, també per l’absoluta seguretat que el seu fill
serà atés quan ho necessite. La companyia d’assegurances és UMAS i el centre
associat és SERMESA, desplaçant-se el metge al Centre. Quan es tracte d’una
urgència, l’alumne serà atés en Fremap ( situat junt al col·legi).
Si per qualsevol circumstància alguna família canvia de banc, de domicili o de telèfon
haurà de comunicar-ho en la Secretaria del Centre.

ASSEGURANÇA ESCOLAR ( IMPORTANT)

L’Assegurança Escolar per al curs 2.020-2.021 està estipulat en 25 Euros, igual
que el curs anterior. El rebut es passarà en juliol-agost- setembre i té les següents
cobertures:
Garanteix els accidents que els/les alumnes puguen sofrir dins del recinte escolar. O
fora d’ell quan realitzen passeigs, excursions,eixides per convivències,campaments o
qualsevol activitat extraescolar sempre organitzades pel col·legi o l’AMPA., sempre
baix la vigilància de tutors majors d’edat.
També cobreix els accidents dels alumnes durant el trajecte que els alumnes
realitzen per a arribar al col·legi des de sa casa, a peu o amb un altre mitjà de
transport. Però queden exclosos els ciclomotors i les bicicletes.
Si per qualsevol motiu la família no estiguera d’acord amb l’assistència, haurà
de passar per Direcció i notificar-ho. La finalitat és que aquesta prenga les mesures
necessàries per a exigir les millors condicions possibles.
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COBERTURES I PREUS ASSEGURATS.
- Mort per accident.............................................6000 €
- Invalidesa permanent per accident..................9000 €
- Assistència Sanitària ILIMITADA,incloent les costes del tractament odontològic
(incloses les pròtesis dentals).
- No s’inclou el trencament de les ulleres.
L’assistència sanitària inclou els honoraris mèdics, despeses d’hospitalització,
radiografies,medicació dins la clínica o hospital, així com la prescrita pel metge des
de la primera visita. Inclou el transport sanitari en cas d’urgència (ambulància, UVI
mòbil). L’assistència sanitària que necessite l’accidentat durant els 365 dies següents
a l’accident també tenen cobertura.

LLENGUA VEHICULAR
El nostre Centre, emparant-se en la Llei d’Ús del Valencià, estipula el procés
d’immersió progressiva en la utilització del mateix en els diferents nivells, Primària i
Secundària.
Per això estipula l’ensenyança del Valencià en tots i cadascun dels diferents
nivells que s’imparteixen. També s’empra com a base per a l’ensenyança d’altres
assignatures amb diferents graus d’utilització oral i escrit.
Segons la normativa vigent de la Llei d’Ús del Valencià a partir del primer cicle
de Primària, les assignatures de Ciències Naturals i Ciències Socials , s’impartirà en
valencià a tots els/les alumnes.
Segons en Programa Plurilingüe d’Ensenyança en Castellà, se impartirà en
inglés, una altra àrea.
Àrees en Valencià
Educació
Infantil

Primària 1r
Cicle.

Áreas en inglés

Àrees en Castellà

Nivell oral en la vida de l’aula.

Nivell oral en la vida
de l’aula.

La resta d’assignatures.

Àrea de Valencià i Ciències
socials i naturals.

Plàstica

La resta d’assignatures.
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Primària 2n i 3r
Cicle

Àrea de Valencià i Ciències
socials i naturals..

Secundària 1r
Cicle

Àrea de Valencià , Geografia i
Història . Informàtica,
E. Física i Tecnologia
(material de treball del mestre).

Secundària 2n
Cicle

Plàstica

Àrea de Valencià , Història i
Geografia. Informàtica
E. Física i Tecnologia
(material de treball del mestre).

La resta d’assignatures.

La resta d’assignatures.

La resta d’assignatures.

Web del Centre i E-mail importants
www. Colegiofranciscollopis.com
E-mail Centre: colegio@colegiofranciscollopis.com
Direcció: direccion@colegiofranciscollopis.com
Secretaria: secretaria@colegiofranciscollopis.com
Cap d’Estudis: jefaturaestudios@colegiofranciscollopis.com
Departament Pastoral: pastoral@colegiofranciscollopis.com
Departament Ciències: ciencias@colegiofranciscollopis.com
Informàtica: tic@colegiofranciscollopis.com
Departament de Lletres: letras@colegiofranciscollopis.com
Departament d’Orientació: orientacion@colegiofranciscollopis.com
Direcció de Batxillerat: bachillerato@colegiofranciscollopis.com
Administració: administracion@colegiofranciscollopis.com
Gabinete psicopedagógico:gpa@colegiofranciscollopis.com
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