Onda, 10 setembre 2015.
Benvolguts pares, mares, alumnes i alumnes:
Hem començat un nou curs escolar i és el meu desig com a director, dirigir-me als
gairebé 1200 alumnes i les alumnes ia les seves famílies per saludar-los i donar-los la més
sincera benvinguda a l'IES Serra d'Espadà. Especialment a aquells i aquelles que vénen a
estudiar al nostre institut per primera vegada
Aquest curs que comença té com a novetat que es va a implantar la LOMCE en 1r i 3
de l'ESO i a 1r de Batxillerat i es completarà el 2n curs de l'FP bàsica que ja es va començar
a 1r el curs passat.
Com a conseqüència se'ns plantegen importants reptes als centres escolars i a
l'administració educativa que intentarem abordar.
Com en els cursos anteriors, ens hem plantejat com a objectiu impartir un
ensenyament de qualitat en un centre educatiu amb un bon ambient de convivència en el qual
els i les alumnes vinguen a estudiar amb il·lusió. Per aconseguir-ho necessitem la implicació i
ajuda imprescindible dels pares i mares. Aquesta col·laboració s'ha de centrar en aspectes
com el control d'assistència a classe, del treball diari i de l'estudi a casa, i sobretot de
l'exigència de respecte cap als professors, els companys i les instal·lacions.
Aquesta col·laboració només serà possible mitjançant una adequada comunicació
entre les famílies i l'institut. Els recomanem fer ús de l'aplicació ITACA (prèvia sol·licitud
per escrit) per a la consulta de faltes d'assistència, incidències i qualificacions
https://familia.edu.gva.es/ i de la nostra pàgina WEB http://iesserradespada.edu. gva.es on
trobaran l'enllaç a l'aplicació i informació útil per vostès.
Vull insistir una vegada més en la prohibició de portar mòbils a l'institut i del risc que
suposa el seu ús en especial per part dels menors d'edat en relació a tota la problemàtica de
difusió d'imatges per les xarxes socials i Internet que poden tenir conseqüències legals i
generar importants problemes de convivència.
Per finalitzar els informo que la primera reunió de tutors i tutores amb pares i mares
de l'alumnat tindrà lloc el dia 1 d'octubre a les 7 de la vesprada. Prèviament s'informarà de
les aules i edificis on tindran lloc.
1ª REUNIÓ DE TUTORS / ES AMB PARES I MARES
LLOC: Institut
Dia 1 d'octubre
Hora: 19:00 hores
Els adjuntem igualment la convocatòria de la 1ª reunió de l'associació de pares i mares
de l'institut.
Atentament
El director

Santiago

Sagasta

Pellicer

