INFORMACIÓ GENERAL EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
CURS 2013/2014
CALENDARI ESCOLAR
Inici curs: 13 de setembre de 2013.
Final curs: 20 de juny de 2014.
Vacances de Nadal: de dia 23 de desembre de 2013 a 3 de gener de
2014, ambdós inclosos. Dia 20 de desembre, divendres, es farà
jornada continuada (de 9 a 14 h inf. i primària) com és habitual als
divendres, però l'escola es tancarà a les 15:00h. Les classes es
reprendran el 7 de gener de 2014 (pendent de confirmació dia 6 de
gener fins la publicació de dies festius del 2014 per part de la
Conselleria de Treball i Formació).
 Vacances de Pasqua: del 17 d'abril de 2014 al 25 d'abril de 2014,
ambdós inclosos. Dia 16 d'abril, dimecres, es farà jornada continuada
(de 9 a 14 h) i 1r cicle d'ESO de 9 a 15h, i l'escola quedarà tancada a
les 15.00h. Les classes es reprendran el 28 d'abril. “Exceptuant pels
alumnes de cicles”




 Dies festius:
 1 de novembre de 2013 Tots Sants
 4 de novembre de 2013 en substitució de dia 9 de setembre (festa
local de Palma)
 6 de desembre de 2013 dia de la Constitució
 gener: Sant Sebastià: pendent de confirmació per part de
l'Ajuntament.
 28 de febrer de 2014 (festa escolar unificada)
 3 de març de 2014 (lliure elecció centre)
 1 de maig de 2014. Pendent del calendari de la Conselleria de les
festes del 2014.
 També tenen la consideració de dies festius aquells que es
determinin per la corresponent Conselleria de Treball i Formació.
 Celebracions a l'escola:
 17 gener 2014 Sant Antoni.
 27 de febrer rueta.
 6 abril de 2014 diada esportiva.
 30 maig de 2014 festival de primavera i graduació.
 Jornada especial:
 30 de maig festival i graduació. Acaben classes a les 12:00h i
l'horabaixa es faran les dues hores restants durant el festival. 1r i
2n ESO a les 13h.
 Jornada continuada els dies abans de les vacances de Nadal i
Pasqua. L'escola es tanca a les 15:00h.

 Durant els dies de jornada continuada les sortides escolars
(excursions, visites tècniques...) es podran allargar més de la
jornada escolar.
 Jornada continuada els mesos de setembre i juny, a més de tots
els divendres del curs.
Reunions de pares i mares:
1r trimestre (mes d'octubre):
 1r cicle dia 15 a les 18:00h.
 2n cicle dia 16 a les 19:30h.
 3r cicle dia 17 a les 17:30.
 Infantil dia 18 a les 20h.
Ens veurem tots al menjador de l'escola.
2n trimestre:
 Infantil: 31 de gener a les 20h.
3r trimestre:
 Infantil: 16 de maig a les 20h.
INFORMES D’AVALUACIÓ
INFANTIL:
1r Trimestre: Informació oral mitjançant una entrevista amb les famílies. Es
comunicarà puntualment la data de la cita (alumnes de 3 anys i amb tutores
noves).
2n Trimestre: Informe escrit amb entrevista (del 10 al 14 de febrer).
3r Trimestre: Informe escrit amb entrevista (25 i 26 de juny).
PRIMÀRIA:
En finalitzar cada trimestre es lliurarà un informe individual del procés
d’aprenentatge de cada alumne.
Dia 19 de desembre es lliuraran els informes del 1r trimestre.
Dia 27 de març es lliuraran els informes del 2n trimestre.
Els informes del tercer trimestre es lliuraran personalment a l’entrevista del
mes de juny els dies 25 i 26 de juny.
A més, durant el 1r trimestre es realitzarà una entrevista amb les famílies
dels alumnes que comencen un cicle: 1r, 3r i 5è.
Amb les famílies dels altres cursos (2n, 4t i 6è) es farà, com a mínim, una
entrevista al llarg de tot el curs i si és possible durant el 1r trimestre.
HORARIS:
Setembre i juny: de 9’00 a 14’00 hores.
D’octubre a maig: de 9’00 a 12’10 h. i de 15’00 a 16’50 h de dilluns a dijous i
de 9’00 a 14’00 els divendres.
Horari i organització dels divendres d’octubre a maig:
Horari lectiu: de 9’00 a 14’00 h
Menjador: de 14’00 a 15’00 h
Activitats extraescolars: de 15’00 a 16’50 h. (es realitzaran sempre que hi
hagi el nombre suficient d'alumnes apuntats).
Es manté el servei de guarderia del matí (a partir de les 7’30).

Els alumnes de menjador que no estiguin inscrits a les activitats extraescolars
poden fer ús dels serveis i instal·lacions del centre: patis, biblioteca i sala de
jocs, entre les 15’00 i les 16’50.
Els alumnes de menjador podran ser recollits a les 15’00, a les 15’30, a les
16’00 o les 16’50.
Els alumnes que no quedin a menjador han de sortir obligatòriament a les
14h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Es duran a terme de dilluns a dijous de 12’10 a 15’00 h. i els divendres de
15’00 a 16’50 h els mesos d’octubre a maig. També hi haurà oferta per alguns
horabaixes després de l'horari escolar. Podeu trobar més informació a la plana
web de l'escola i al blog d'extraescolars.
TUTORIES I DIRECCIÓ
MESTRE/A

ESPECIALISTES

TUTORIES

ANGLÈS

Paquita Terrassa

Dijous a les 12:10h.

ANGLÈS

Pau Coyà

Dimecres 10:00h

Carles Ramis

Divendres a les 10:00h.

César Herreros

Dimarts de 15:00 a 16:00h

ED. FÍSICA
MÚSICA

Ed. Infantil: Coordinadora: Antònia Bauzà
CURS

TUTOR/A

ENTREVISTA AMB PARES

3ANYS-A

LOLA SUAU

DIMARTS A LES 9,00 H

3 ANYS-B

MANDI MIR

DIJOUS A LES 9,00 H

4 ANYS-A

PILI BOSCH

DIVENDRES A LES 9,00 H

4 ANYS-B

MARINA ZAFORTEZA

DILLUNS A LES 9,00 H

5 ANYS-A

CATIANA SEGUÍ

DIMECRES A LES 15,00 H

5 ANYS-B

ANTÒNIA BAUZÀ

DIJOUS A LES 15,00 H

Ed. Primària:
1r Cicle: Coordinadora – Núria Escalero
CURS

TUTOR/A

ENTREVISTA AMB PARES

1rA

Alicia Llambias

Dijous 10,50h

1rB

Núria Escalero

Dijous 10,50h

2nA

Verónica Molina

Dijous 9,00h

2nB

Xisca Bonet

Dijous 9,00h

2n Cicle: Coordinadora – M. Antònia Crespí.
CURS

TUTOR/A

ENTREVISTA AMB PARES

3r A

Caty Barceló

Dimecres 11:15 hores

3r B

Catibel de la Fuente

Dilluns 11:15 hores

4tA

Laura Mercadé

Dimecres 15:55 hores

4t B

Maria Antònia Crespí

Dimecres 15:55 hores

3r Cicle: Coordinadora – M.Teresa Arbós
CURS

TUTOR/A

ENTREVISTA AMB PARES

5è A

Vicky Picó

Dilluns a les 09:55h.

5è B

Lina García

Dilluns a les 09:55h.

6è A

M. Teresa Arbós Jaume

Dilluns a les 15:55h.

6è B

Virginia Argandoña

Dilluns a les 15:55h.

Direcció Ed. Infantil i Primària:
Manu Segura – Dimarts 9:00h i divendres a les 13:00h.
Per concertar l’entrevista amb el tutor/a o amb direcció cal que ho demaneu
a Secretaria, personalment o per telèfon (971 202 301). A educació infantil ho
podeu fer directament amb les tutores. Si heu de parlar amb altres professors
o amb el Departament d’Orientació, també cal que concerteu l’entrevista a
Secretaria.
SERVEI DE GUARDERIA (més informació a la web)
Els matins a partir de les 7’30 h. i els migdies ( de 12’00 a 13’00 h. de dilluns
a dijous i per als alumnes que van a dinar a casa). Els alumnes que tenen
germans a 1r o 2n d’ESO poden quedar-se al pati esperant els seus germans
sense haver de treure tiquet.
Els horabaixes de 16’50 a 18’00 h. A partir de les 17’05 h s’apuntarà un tiquet
de guarderia.
Cal apuntar-se a administració tant si és per un mes sencer o per un dia. Es
poden adquirir tants tiquets com calguin, ja que es poden fer servir durant tot
el curs.
Les altes i baixes de la guarderia s’han de fer abans del dia 25 de cada mes.
El preu del tiquet diari és únic, independentment del temps d’ús del servei de
guarderia.

SERVEI DE MENJADOR (més informació a la web)
Setembre i juny
Ed. Infantil (3 anys) a les 12’00 h. el mes de setembre i a les 12:30 el mes de
juny. Infantil (4 i 5 anys) a les 13:00 h.
1r de Primària a les 13’00 h. el mes de setembre i ales 14:00 el mes de juny.
Resta de Primària a les 14’00 h.
D'octubre a maig:
De dilluns a dijous:
12’10: infantil i 1r de primària.
13’00 –14’00: de 2on a 5è de primària
14’00- 15’00: 6è de primària fina a 2on d'ESO.
14'50: a partir de 3r d'ESO.
L’hora de dinar dels alumnes que fan extraescolars s’organitzarà en funció de
les activitats a les quals s’hagin apuntat.
Divendres:
13’00: Infantil (12:30 3 anys)
14’00: Primària
15’00: ESO
Les classes lectives acaben a les 16’50 h. i la porta principal i la barrera es
tancaran a les 17’05 h. de dilluns a dijous i els divendres a les 14’05 h .
Podeu apuntar-vos a menjador per 4 dies o per 5 dies a la setmana, segons
quedeu de dilluns a dijous o de dilluns a divendres.

NORMES GENERALS DEL CENTRE
 Tenir cura, respectar i utilitzar correctament el material i les
instal·lacions del centre.
 Treballar dins l’aula respectant els companys, en un clima de
tranquil·litat.
 Seguir les orientacions del professorat.
 Ser respectuós amb TOTS els membres de la Comunitat Educativa.
 Complir i respectar els horaris amb puntualitat.
 Participar en les activitats que es programen al Centre.
 Mostrar coneixement de les normes elementals d’educació: caminar
pels passadissos sense córrer, parlar sense crits, tirar la brutícia a les
papereres...
 En els patis només es pot jugar amb les pilotes de l‘escola (de plàstic
fluix). Les pilotes de reglament només s’utilitzaran a les classes d’Ed.
Física en les activitats controlades pels professors.
 En cap cas, es pot jugar amb pilotes a les hores d’entrar i sortir.
 No es poden utilitzar telèfons mòbils ni aparells de jocs electrònics en
horari escolar ni dins el recinte del centre. Si s’utilitzen, el professor o
monitor pot requisar-los per lliurar-los desprès a les famílies.

 No es poden menjar llepolies (xiclets, gominoles...) dins del recinte
escolar.
 No es pot utilitzar cap tipus de patinet en el recinte escolar (això
inclou els patis i les terrasses de l'entrada).

NORMES ESPECÍFIQUES
















Permanència en el centre en horari no lectiu: durant el migdia,
després de les 12’10 h. només podran romandre al centre els/les
alumnes de menjador, d’extraescolars i/o els/les alumnes inscrits a la
guarderia de migdia que dinen a casa. En cas que algun alumne
d'infantil o primària tengui algun germà gran a ESO que acabi a les
13:00h i van a dinar a casa, el podrà esperar al pati fins a les 13:00h.
No està permès dur menjar de casa per dinar a l’escola. Els divendres,
a partir de les 14’00 h, només poden quedar els alumnes de menjador i
els alumnes que fan activitats extraescolars.
Les baixes i altes s’han de comunicar a l’Administració abans del dia
21 del mes anterior (menjador i extraescolars).
El val de menjador es sol·licitarà i lliurarà abans de les 11’15 h. Només
es poden fer servir tres vals a la setmana.
Els rebuts que es paguin en efectiu s’han d’abonar abans de dia 8 de
cada mes.
Neteja i conservació de l’edifici i el seu entorn: és responsabilitat de
tots. Cal mantenir les aules, el mobiliari i el material en bon estat de
conservació.
Utilitzarem contenidors de reciclatge pels diferents materials.
S’ha de tenir especial esment als banys. Cal utilitzar l’aigua amb
mesura i recordar que és un recurs escàs i que el bany és un espai comú
on la neteja és molt important.
Respectau la zona enjardinada i l'hort, recordau que no és el lloc
adequat per jugar.
Si és necessari s’organitzaran campanyes de neteja a les quals tot
l’alumnat haurà de col·laborar.
Renous: evitarem al màxim qualsevol renou que pugui destorbar
l’ambient de treball.
Retards i faltes d’assistència: quan un alumne arriba tard, es prega als
pares que li facin un justificant per explicar el motiu (es pot utilitzar
l’agenda escolar). En cas de malaltia o absència cal avisar per telèfon i
comunicar-ho als tutors/es corresponents.
Es recorda que les instal·lacions esportives de la Penya Arrabal només
es poden utilitzar durant els períodes lectius i sempre que els alumnes
vagin acompanyats d'un professor o monitor del centre. Fora d'aquests
horaris i condicions el centre queda exempt de tota responsabilitat.

AUTORITZACIONS
Sortides escolars: S’ha de signar per a totes les sortides que organitzi
el centre durant el curs escolar. Per a les sortides de dos dies o viatges
es farà una autorització especial
 Drets d’imatge: cal signar una autorització per a què els vostres fills
puguin sortir a la revista, a la pàgina WEB...
 Us de dades personals (sms, APIMA...)
 Aquestes es varen signar juntament amb el full de reserva de plaça.
Si no ho vareu fer en aquell moment, cal que passeu per secretaria a
signar les corresponents autoritzacions.


Altres autoritzacions puntuals:
Recollida a la sortida del centre (Infantil i primària): Es farà servir
quan els alumnes han de ser recollits per una persona que no la tutora
dels alumnes. Heu d'especificar si és per un dia concret o per tot el
curs escolar. L'heu de lliurar a les tutores, i en podeu trobar el model a
la web del centre aquí
 Medicaments: heu d’emplenar una autorització que lliurareu al tutor/a
o a secretaria. En teniu model a la plana web o clicant aquí.


INFORMACIONS DE CENTRE:
Us recordam que les informacions de centre les comunicam via web,
per la qual cosa és recomanable que l'aneu revisant diàriament la plana web
de l'escola. També s'anotarà l'avís a l'agenda o a la portes d'entrada i de les
classes d'infantil i 1r de primària.
ENTRADES I SORTIDES
- Porta principal: infantil i 1r EP
- Barrera pati: de 2n EP a 6è EP
ENTRADES
Només entraran per la porta principal els/les alumnes d’Educació
Infantil i 1r de Primària, i els podeu acompanyar fins a les aules.
La resta, de 2n a 6è, esperaran a les tutores en el pati en el lloc indicat
que se comunicarà als alumnes una vegada començat el curs. En cap cas, han
d’esperar a la porta de les aules.
Les entrades als matins s’obrirà la barrera del pati a les 8’55, al migdia
s’obrirà a les 14’55 h.
SORTIDES
La sortida es farà per la porta principal per als alumnes d’Educació Infantil
i 1r de Primària, i podeu anar a les aules a cercar els vostres fills i filles.
De 2n a 6è de primària podeu anar-los a cercar al pati, just abaix de les
respectives aules, o a la barrera els divendres si surten a les 15:00h.
Volem recordar que l’escola és de tots i està oberta a tothom: infants,
pares i mares, i mestres. El nostre és un centre on s’imparteixen tots els

nivells educatius, això suposa que per al bon funcionament és necessària
una bona organització i la col·laboració de tots. PER TOT AIXÒ US
DEMANAM QUE RESPECTEU LA NORMATIVA, I MOLT ESPECIALMENT, LES
NORMES DE LES ENTRADES I SORTIDES.
CAL RECORDAR QUE NO ES POT FUMAR EN TOT EL RECINTE ESCOLAR
(AIXÒ INCLOU ELS PATIS I LES TERRASSES DE L'ENTRADA) NI ENTRAR
CANS O ALTRES ANIMALS QUAN RECOLLIU O DEIXAU ELS VOSTRES FILLS.
Si, pel motiu que sigui, un alumne arriba tard, ha de passar per Secretaria,
des d’on se l’acompanyarà a la seva aula si és d’Ed. Infantil, o s’avisarà a
la tutora si és de Primària. ÉS MOLT IMPORTANT QUE RESPECTEU
L'HORARI I LA PUNTUALITAT.
Si heu de menester entrar a l'escola fora de l'horari d'entrades i sortides,
per motius d’organització i seguretat, s’ha de passar per Secretaria on us
indicaran el que heu de fer.
Volem recordar que aquestes normes es troben ampliades a les “Agendes
Escolars” del centre i són un resum de la Normativa General que es troba a
disposició de la Comunitat Escolar en els documents específics.
Agraïm l’aportació voluntària dels pares i mares que ens permetrà seguir
millorant les instal·lacions del centre. Confiam seguir comptant amb el vostre
suport i col·laboració en la vida escolar dels vostres fills i filles. Gràcies a
tots.
Desitjam que passem tots junts un bon curs 2013-2014.

