Onda, de setembre de 2014.

Benvolguts pares, mares i alumnes:
Una any més, com a director, és el meu desig dirigir-me a tots els alumnes i les alumnes
matriculats a l'institut i a les seves famílies, per donar-los la benvinguda a aquest nou curs escolar.
Especialment a tots aquells que per primera vegada van a cursar estudis al nostre centre.
Com a novetat, el calendari d'aquest curs ha avançat l'inici de les classes, i aquest fet ha
suposat un esforç important per poder organitzar els diferents processos començar amb normalitat.
L'equip directiu i tot el personal de l'institut volem transmetre'ls el nostre objectiu d'aconseguir que el
centre respongui al que les famílies i alumnat esperen de nosaltres.
Volem informar també d'alguns aspectes importants respecte a l'organització i processos del
present curs:
• En aquest curs hi ha eleccions a Consell Escolar. Volem animar pares i mares i alumnes a
participar-hi per poder tenir representació en aquests sectors per tal que puguin aportar noves
idees i col·laborar en el govern d'un centre tan complex com l'IES Serra d'Espadà.
•

Les faltes d'assistència dels alumnes es gestionaran des del programa de gestió ITACA. De la
mateixa manera que en cursos anteriors es podien consultar les incidències dels alumnes a
través de SGD WEB, en aquest curs es farà a través d'ITACA famílies. S'adjunta model
d'autorització per a tenir accés al programa i hi ha més informació a la pàgina web
http://iesserradespada.edu.gva.es

•

La reunió de tutors i tutores amb pares i mares serà el proper dia 2 d'octubre a les 19:00
hores. Se'ls informarà d'aules i tutors a través de la pàgina web i mitjançant una circular que
es lliurarà als alumnes.

•

En el curs passat es va publicar en el DOGV el DECRET 30/2014 de 14 de febrer, del
Consell, pel qual es regula la declaració de Compromís Família Tutor entre les famílies o
representants legals de l'alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana . Els
tutors/es i el departament d'orientació els mantindran informats dels principals aspectes
d'aquest decret.

Finalment esperem des de l'equip directiu no defraudar les expectatives de tantes persones,
que l'ensenyament que impartim tinga la qualitat adequada i que hi haja un bon ambient de
convivència i estudi que facilite la nostra tasca.
Però també volem que comprenguen que necessitem la seva col·laboració. Aspectes com el
control d'assistència, el treball diari i l'estudi a casa, l'exigència de respecte envers els professors, els
companys i les instal·lacions, així com la comunicació amb professors i tutors, són una ajuda
imprescindible en la nostra tasca educativa.
En aquest vuitè curs com a director d'aquest gran centre educatiu, és el meu desig reafirmarlos el meu compromís personal, el de l'equip directiu i el de tots els professors, amb la qualitat de
l'ensenyament, la millora dels resultats acadèmics i el bon clima escolar .
Els adjuntem la convocatòria per a l'assemblea de l'AMPA
Atentament
Santiago Sagasta Pellicer
Director de l'IES Serra d'Espadà

