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Benvolgudes famílies,  

Un any més ens retrobem per iniciar un nou curs escolar. Comencem de nou amb energies 
renovades i amb molta empenta i il·lusió.  

Tenim per endavant un any ple d’expectatives i nous reptes. 

Desitgem que aquest curs que comença sigui ben profitós per a tothom i que puguem recollir èxits 
fruit del treball i de l’esforç.  

No volem acabar aquesta presentació sense donar la benvinguda a totes les famílies que us 
incorporeu a la vida de l’escola.  

Salut i força!  

L’Equip Directiu  

mailto:ceipesvedra@educaib.eu
http://www.ceipesvedra.com/
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1. EQUIP DE L’ESCOLA  
Mestres tutors 3 anys Tàquia Gómez i Julia Ortiz 

4 anys Noèlia Costa i Paula Marí 

5 anys Marta Martín i Elena Boned 

1r Ana Sánchez i Amparo Pérez  

2n Mariví Castellanos i Candela Sánchez 

3r Javier Arasa, Elena Orvay i Carme Albiol 

4t Magí Copa, Òscar Beltran i Eva Arteaga 

5è Nadine Maza i Isabel Trias 

6è Nuria Cardona i Virginia Garés 

Mestres sense tutoria suport infantil Sonia Sánchez i Silvia López 

suport primària Mercedes Riera i Eva Quirós 

educació física Ciro Tormo i Elena Orvay 

llengua anglesa Mar Gutiérrez i Gloria Reyes 

música Joan Fiol 

religió Emi Barroso  

equip suport Olga Arlandis, Ester Asensio, Andrés Bermúdez, 
Carme Boscà, Pere Jaume i Sonia Martín 

Equip directiu cap d’estudis Carme Boscà  

secretària Mercedes Riera 

directora Eva Quirós 

auxiliar tècnica Marisa Ardèvol 

Psicopedagoga EOEP Pilar Moragues 

Servei de consergeria 
Paqui Acosta 
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2. CALENDARI ESCOLAR i horari 
L’horari general del Centre és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Cap alumne abandonarà el 
Centre sense la presència dels pares o tutors. 

Les famílies heu de justificar convenientment i per escrit les faltes d’assistència i de puntualitat dels 
vostres fills i filles, mitjançant la seva agenda personal. 

 

El curs s’inicia el dia 13 de setembre de 2017 i acabarà el 22 de juny de 2018. 

Els dies festius del CALENDARI ESCOLAR per al present curs són: 

- 12 octubre: festa estatal 
- 13 octubre: dia no lectiu del centre  
- 1 de novembre: festa estatal 
- 6 de desembre: festa estatal 
- 8 de desembre: festa estatal 
- Del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos: vacances de Nadal 
- 1 de març: Dia de les Illes Balears 
- 2 de març: festa escolar unificada 
- 19 març: festa local 
- Del 29 de març al 8 d’abril, ambdós inclosos: vacances de Pasqua 
- 30 d’abril: dia no lectiu, en substitució de festa local 
- 1 de maig: festa estatal 

 

Puntualitat  
La puntualitat és un hàbit que cal assolir. Els adults hem d'ajudar en aquest aspecte. Arribar tard a 
l'escola distorsiona les activitats i és un perjudici tant a nivell individual com col·lectiu.  

La puntualitat a la sortida a les 14 hores també és important, tant pel que fa al desig de l’infant en 
ser recollit com per a aspectes d'organització personal i col·lectiva del professorat. En cas d'incident 
que origini demora, us preguem que ens aviseu telefònicament.  

Quan hi hagi retard en la recollida d’un infant (14:15 hores), s’avisarà a la Policia Local que 
custodiarà a l’infant fins l’arribada de la família.  

 

Organització entrades i sortides 
Les portes del centre s’obriran a les 8:55 i es tancaran a les 9:05; i es tornaran a obrir a les 13:55.  

Fora d’aquest horari, utilitzarem la porta principal. 
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3. ACTIVITATS ESCOLARS i SORTIDES COMPLEMENTÀRIES 
La Conselleria d’Educació té publicats els currículums per a l’educació infantil i primària a la seva 
pàgina web www.weib.caib.es. A la pàgina web de l’escola (www.ceipesvedra.com) teniu al vostre 
abast la concreció de les normatives educatives vigents a la nostra realitat escolar: Projecte educatiu 
de centre, Projecte lingüístic, Criteris d’avaluació i de promoció,... 

ACTIVITATS ESCOLARS 
Des de la pàgina web de l’escola també teniu accés als edublocs de cada curs.  

Allí, els i les mestres aniran publicant algunes de les activitats realitzades al llarg del curs. Us 
convidem a visitar-los i deixar els vostres comentaris. 

SORTIDES COMPLEMENTÀRIES 
Al llarg del curs us anirem informant detalladament de les activitats complementàries i se us 
demanarà la corresponent autorització. Per assistir a les sortides és imprescindible que retorneu 
l’autorització signada al tutor. 
 

 

RECORDAU:  

Els alumnes NO han de portar mòbils ni aparells 
electrònics a l’escola. 

 

Les famílies podeu utilitzar el nostre servei de consergeria 
per comunicar-vos amb el centre o amb els vostres fills i 
filles (tlf 971 341 629). 

4. MATERIAL ESCOLAR 
Quota de material escolar 

Cada any, el Consell Escolar determina una quota única per a material escolar, que inclou: 

 material escolar fungible: paper, llapis, bolis, gomes, colors, pintura, cartolina, plastilina, 
estoig (educació primària)...  

 fotocòpies 

 agenda escolar 

 material de tallers i festes escolars: fruits secs de la Trencada, monitors per a activitats,... 

ELS ALUMNES NO HAN DE PORTAR DE CASA CAP MATERIAL D’AQUEST TIPUS. 

El pagament es realitza pel banc, abans de finalitzar el curs anterior. 

http://www.weib.caib.es/
http://www.ceipesvedra.com/
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Programa de reutilització de llibres de text per a educació primària 

Amb el suport de la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, el centre 
ofereix el servei de préstec de llibres de text per als alumnes d’educació primària. 

Amb la quota fixada, també s’hi inclouen els quaderns de treball i les lectures obligatòries. 
 

Normes del programa de reutilització de llibres de text: 

- Les famílies folraran els llibres de text amb plàstic no adhesiu. Sobre aquest plàstic, es posarà una 

etiqueta identificativa amb el nom de l’alumne/a. 

- L'alumnat ha de tenir cura de no escriure amb bolígraf o retolador, d'esqueixar fulls, d'aferrar altres 

adhesius... als seus llibres i als dels companys. 

- Les tasques a realitzar s’apuntaran a l’agenda personal, i les activitats es faran als quaderns 

(llibretes), copiant-ne els enunciats, així com també els esquemes i resums. 

- Si un llibre o material es fa malbé l'alumne ho ha de comunicar al tutor i l'haurà d'arreglar. Si és molt 

greu n'haurà de retornar un altre igual al fons o pagar una penalització. 

- Si un llibre o material didàctic s'extravia o deteriora per negligència de l'alumne/a, que en fa ús, 

haurà de retornar-ne un altre igual al fons o pagar una sanció proporcional als danys. Es valoraran 

els següents aspectes: 

 Comunicació voluntària i immediata de la incidència per part de l’alumne o la família. 

 Intencionalitat dels fets. 

 Historial d’incidències de l’alumne/a al Programa de reutilització. 

 La família haurà de reparar el llibre i/o aportar la sanció imposada. 

- La Comissió acordarà retirar el dret a pertànyer al Fons a les famílies en cas que no compleixin les 

sancions imposades per la Comissió en cas d’incidència, o per la reiteració d’incidències. 

- L’alumnat adherit que es doni de baixa al Centre haurà de tornar els llibres al Fons. 

Material col·lectiu 
Els alumnes i les famílies sou responsables del bon ús i conservació del material col·lectiu de l’escola 
que vagi a casa (llibres de lectura, contes, dossiers, ...) També heu de respectar els terminis 
establerts per tornar aquest material al centre. 

Material personal dels alumnes 
Vestuari 

A l’escola hem de venir amb roba i calçat adequats que permetin fer amb normalitat totes les 
activitats i el desenvolupament autònom dels infants (anar al bany, llevar-se i posar-se la jaqueta,...) 

Així mateix, per a les activitats de psicomotricitat / educació física, cal venir amb la roba adequada. 

Al vestíbul de l’escola hi trobareu un penjador amb els objectes perduts i la roba sense nom. 
Trimestralment buidarem aquest penjador i farem donació de la roba a alguna entitat d’ajuda social. 
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5. ASPECTES MÈDICS i D’ALIMENTACIÓ 
Esmorzar saludable 

Des de l’escola volem ajudar els nostres alumnes a reforçar els bons hàbits alimentaris, per això 
esmorzam a classe i determinam  els DILLUNS i DIMECRES com a DIES DE LA FRUITA. 

No es permet el consum de bolleria industrial ni refrescos. 

 

Aspectes mèdics 

Les famílies heu de notificar qualsevol incidència relativa a la salut dels vostres fills, i quedarà 
documentada a l’expedient de l’alumne. 

El centre participa en el programa Alerta escolar, en coordinació amb el centre de salut de Sant 
Josep.  

Els i les alumnes no han de venir a l’escola malats ni amb febre.  

Si, al llarg del matí, un alumne/a presenta malestar general considerable o tengui febre, s’avisarà a 
la família perquè vengui a recollir-lo. Si el malestar és lleuger i està autoritzat prèviament per la 
família, la direcció del centre li administrarà antitèrmic / analgèsic (paracetamol). 

 

Administració de medicaments a l’alumnat 

Com a norma general, no s’administrarà cap medicament a l’alumnat.  

Si l’administració del medicament ha de coincidir amb l’horari escolar, les famílies heu de signar 
l’autorització annexada, acompanyada de l’autorització mèdica corresponent (recepta mèdica, 
informe clínic o informe d’alta hospitalària) si es tracta de medicació amb prescripció facultativa.  

No poseu mai els medicaments dins la motxilla dels infants! 

En el cas d’alumnat amb patologia, es conservarà al seu expedient les autoritzacions familiar i 
mèdica. Els medicaments específics d’aquest alumnat estaran a la farmaciola identificats 
correctament i amb còpia de la documentació necessària per poder administrar-los.  

 

Els polls 

Si al vostre fill/a li pica molt el cap i es rasca amb intensitat, és 
possible que tengui polls. En cas de contagi, heu de posar-li 
immediatament el tractament adequat. 

És important que pentineu diàriament els cabells dels vostres fills i 
examineu freqüentment el cap, la nuca i la part de darrere de les 
orelles dels vostres fills , a la recerca d’aquests petits paràsits, per 
evitar i prevenir futurs contagis. 
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6. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
Reunions generals 

Es convocaran, al menys, dues reunions generals de pares i mares amb el tutor o la tutora al llarg de 
l’any, i sempre que sigui necessari per a un bon desenvolupament de la tutoria. 

Entrevistes personals 
Els mestres tenen una hora setmanal per entrevistar-se amb les famílies, per norma general cada 
dimarts, de 8 a 9 hores. Aquesta és la forma natural de tractar els assumptes docents dels infants. 
Pregam que demaneu per anticipat cita al mestre, per poder així preparar degudament l’entrevista. 

El tutor o tutora entrega trimestralment l’informe d’avaluació a les famílies en una entrevista 
personal. Les dates provisionals establertes durant aquest curs són:  

- 1r trimestre: 20 de desembre de 2017, a la tarda 

- 2n trimestre: 26 de març de 2018, a la tarda 

- 3r trimestre: pendent de concretar 

Les entrevistes amb l’equip directiu es concedeixen prèvia 
sol·licitud d’hora i sempre per tractar temes que ultrapassin els de 
tutoria o que s’hagin de tractar per altres canals de comunicació. 

Les persones que ho necessiteu, podeu demanar un certificat 
d’assistència a les entrevistes a la secretària del centre. 

Agenda 
L’agenda és l’instrument que mestres i famílies compartim per comunicar-nos. 

No és convenient fer avisos orals, ja que poden ser oblidats o confosos. Per això, apunteu a l’agenda 
qualsevol informació que vulgueu transmetre a l’escola: medicació, recollida d’una persona diferent, 
sol·licitud d’entrevista, no ús puntual del transport escolar,...  

participació de les famílies a l’escola 
- El Consell Escolar de l’Escola està format per representants de tots els sectors de la 

Comunitat Educativa (mestres, famílies, alumnes i Ajuntament), elegits entre els candidats 
cada dos anys. 

- L’AMPA és l’associació on els pares i les mares promouen activitats, coordinades amb els 
mestres, per tal de donar un suport a la formació dels vostres fills i filles. La quota anual de 
soci és 25 € /família. 

- Al llarg del curs celebrarem diversos dies de convivència i festa entre l’alumnat del centre, 
en els quals les famílies tindreu el vostre protagonisme: Concert de Nadales,  Dia de la Pau i 
cursa solidària, Dia del Llibre i Festival final de curs. 
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7. SERVEIS ESCOLARS 
Per a qualsevol gestió referent als serveis escolars (transport, menjador, escola matinera o banc de 
llibres) us heu d’adreçar a la Secretaria del centre, qualsevol dia de la setmana, en horari de 8 a 9 
hores. 

Transport escolar 
Hi ha cinc rutes de transport escolar gratuït per a l’alumnat d’EP. Les 
monitores realitzaran el control diari d’assistència al bus; les faltes no 
justificades (30%) donaran lloc a la pèrdua del dret a utilitzar-lo. 

Segons instruccions de Conselleria, les possibles places vacants als 
autobusos podrien ser utilitzades per l’alumnat d’Infantil amb germans 
a primària, a partir del mes d’octubre.  

Menjador escolar 
L’horari d’atenció és de 14 a 16 hores. L’empresa Cátering S’Olivera passarà a gestionar l’assistència 
del infants al menjador i els pagaments, mitjançant una aplicació als mòbils de les famílies.  

A secretaria us donarem més informació. 

Escola matinera 
L’AMPA del centre organitza aquest servei diari, en horari de 7:45 a 9 hores. També es pot utilitzar el 
servei des de les 8:30 hores. 

Escola tardana  
Durant els mesos de setembre, octubre, maig i juny, el centre oferirà el servei d’Escola Tardana, en 
horari de 16 a 17 hores. 

Activitats extraescolars 
En horari extraescolar, de dilluns a dijous, de 16 a 18 hores, es realitzen activitats organitzades per 
l’AMPA i l’Ajuntament.  Pròximament us enviarem informació més detallada. 

 

 

RECORDEU!   A la pàgina web de L’ESCOLA, trobareu tota la 
informació general i d’organització del centre i les notificacions 
puntuals a l’apartat NOVETATS. www.ceipesvedra.com 
 

http://www.ceipesvedra.com/

