Serveis
1. Menjador escolar
Els usuaris i les usuàries d’aquest
servici es troben en una etapa
vital, on s’ha de garantir una dieta
equilibrada
creixement;

que
on

afavorisca

el

l’assoliment

d’hàbits i actituds és fonamental i
on s’han d’assumir els valors de
companyerisme,

respecte

i

tolerància.
La gestió del menjador és assumida pel propi centre i contractada amb una
empresa del sector (alimentació i atenció directa a l’alumnat).
El servei de menjador escolar del CEIP ROÍS DE CORELLA, comprèn la franja horària
de 14 a 15,30 hores, de dilluns a divendres. S’organitza en dos torns i dóna servei a
Escaneja aquest codi

tots els alumnes: Des d’Infantil de 3 anys fins a 6é de Primària. El servei s’ofereix durant
els deu mesos del curs escolar: De setembre fins a juny. Els pares i mares teniu la
possibilitat de demanar les ajudes de menjador que concedeix la Generalitat

Valenciana.
Els alumnes d’Infantil de 3, 4 i 5 anys disposen d’un espai de menjador al parvulari.

2...Escoleta matinera
Oberta des de les 7,45 fins les 9 del matí. Opcional la reserva mensual o dies solts.

3. Transport escolar
Subvencionat per Conselleria; però exclusiu per a alumnes amb residència situada
a més de 3 km del nucli urbà, però sempre dins del terme municipal de Gandia.

4...AMPA: Activitats extraescolars
L’associació de mares i pares del col·legi representa a totes les famílies del centre.
L'AMPA del centre ofereix, atenent la demanda de l'alumnat, una sèrie d'activitats
com ara: patinatge, futbol, escacs, robòtica, anglès, dansa valenciana, etc, en
horari a partir de les 17 hores.
Hi ha un model d’uniforme, de davantal i de xandall. El seu ús és optatiu.
Informació: amparoisdecorella@gmail.com o en la seu, situada a l’edifici annex.

Carrer Roís de Corella, 1 – 46702 Gandia
@mail: 46004231@.g va.es

Telèfon: 96 282 66 85 - Fax: 96 282 66 86
http://ceiproisdecorellagandia.edu.g va.es

El nostre centre
1. Programes educatius
ANGLÉS i PELO (estimulació llenguatge oral) a EDUCACIÓ INFANTIL

5. Trets d'identitat
Som una escola:
a) Aconfessional: Som respectuosos amb totes les religions que es donen en la nostra
Comunitat. Eduquem en els valors de solidaritat, respecte a les diferències de religió,

Ed Infantil: Programa Plurilingüe i Intercultural

de cultura, de país, de nivell social, i en la tolerància.

Ed Primària 1r cicle: Programa Plurilingüe i Intercultural

b) Línia metodològica: el procés d’ensenyament - aprenentatge en la nostra escola

Ed Primària
De 3r a 6é curs

es fonamenta en una concepció constructivista.

Programa Plurilingüe Ensenyament en Valencià
Programa Plurilingüe Ensenyament en Castellà

La nostra metodologia és:

2. Horari

- Activa: integrant als alumnes en la dinàmica de l’aula, i fent-los partíceps en els

L’horari dels alumnes d’octubre a maig és el següent : Matins de 9:00 a 14h
Vesprades (Tallers gratuïts i voluntaris)de 15:30 a 17h.

- Globalitzadora, forma en la que es presenta la realitat, i com acostar-nos a ella.

En juny i setembre l’horari és intensiu, de 9:00 a 13:00h.

3. ESO
Estem adscrits al IES “Maria Enríquez”, el que significa que a l’acabar l’Educació
Primària el nostre alumnat té garantida una plaça de 1r d’ESO, en aquest institut.

processos d’ensenyament i aprenentatge.
- Flexible: hi ha conceptes i procediments específics d’àrees que es tracten de forma
particular, depenent del tipus d’alumnat.
- Atenció a la diversitat: respectant els ritmes d’aprenentatge.
- Avaluadora del procés educatiu: analitzant tots els aspectes dels procés per a
reestructurar i millorar la pràctica educativa.

4...Instal·lacions

- Formació continuada del professorat: al llarg de tot el curs escolar.

****Parvulari: Edifici amb aules
d'Educació Infantil, sala d'usos
múltiples, sala de professors, aula
d'audició i llenguatge i aula de
religió. Pati individual per aula i
pati
col·lectiu,
recentment
remodelat amb columpis.

Al llarg del curs escolar celebrem

****Edifici principal: De dues
plantes. En la planta baixa està el
menjador, les aules de 1r cicle de
primària, aula CIL, aula de música
i aula d’informàtica amb 30 ordinadors, ascensor, despatxos, sala de professors, aula
psicopedagogia i consergeria. A la primera planta les 12 aules de segon i tercer cicle
de primària, 2 aules de pedagogia terapèutica, aula usos múltiples, aula anglès, aula
religió, aula d'audició i llenguatge i biblioteca. Pati amb pistes esportives, columpis i
hort escolar.

TOTES LES AULES-CLASSE, AMB PROJECTOR I PISSARRA DIGITAL.

6. Celebracions
entre altres: Nadal, Castanyera, Dia
de la Pau, Carnestoltes o Falles,
Setmana cultural i Festa fi de curs.

Xerrades

i

activitats

de

temàtica

variada, organitzades pel centre i
l’AMPA, en horaris i dies diferents, per
poder arribar a la major part de les nostres famílies.

