CIRCULAR 1 Inici de curs

Calvià, a 7 de setembre de 2018

Benvolgudes famílies:
Vos donam la benvinguda al nou curs escolar i informam dels següents temes d’interès general:
1.HORARI DEL CENTRE
D’octubre a maig de 9 a 12’30 i de 14’30 a 16h. Berenar de 11 a 11:30h.
Sortida BUS: 16:10h aprox.
Setembre i juny: De 9 a 14h. Sortida bus: 15:30h
2. SERVEIS DEL CENTRE : (Tots en funcionament des del 1r dia de classe, 12 de setembre,
menys les extraescolars que començaran a l’octubre )
MENJADOR:
Comença a les 12’30 el primer torn (Infantil ,1r i 2n) i a les 13’30 el segon (de 3r a 6è).
Setembre i juny: Menjador INFANTIL 13:30h . PRIMÀRIA 14h.
Tots els infants que quedin a menjador han de tornar a emplenar el full d’inscripció (ho podeu fer
on-line a la web a l’apartat SERVEIS_MENJADOR), el més aviat possible. Els menús mensuals
els penjarem a la web.
SERVEI D’ESCOLETA MATINERA:
El Centre s’obrirà a partir del 12 de setembre de 8’00 a 9’00h. per atendre els infants de les famílies
que ho sol.licitin .Cal emplenar i signar el full d’inscripció ( Ho podeu descarregar a la web
SERVEIS_Escola Matinera o agafar imprés al hall de consergeria).
TRANSPORT ESCOLAR
Els alumnes de Primària que van omplir la fitxa de transport a final del curs anterior poden fer
ús a partir del primer dia. Els que no ho van fer o les noves sol.licituds heu de venir a secretaria.
Més info a la web a SERVEIS- TRANSPORT o secretaria.
EXTRAESCOLARS: De 12:30 a 13:30 (2n i 3r cicle) De 13:30h a 14:30h ( 4 i 5 anys d’Infantil i
1r cicle). A partir d'octubre. Penjarem més info a la web SERVEIS- EXTRAESCOLARS i enllaç
de AMIPA
3. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE:
ENTRADA:
La porta d’entrada al centre pel pati s’obrirà a les 8:50h . Els qui hagin de deixar els fills/es
abans d’aquesta hora tenen el *servei d’escola matinera disponible i entraran per la porta de dalt.
(A les 14:20h es torna a obrir pels alumnes que dinen a casa).
Vos recordam que s’ha d’arribar al Centre amb puntualitat i en cas d’absència s’ha de justificar per
escrit a l’agenda. Cada alumne/a es col.locarà a la fila del seu curs al porxo de baix. Pel que fa als
alumnes d’Ed. Infantil i per tal de facilitar-los la seva adaptació, les famílies, igualment els han de
deixar a la seva fila i NO acompanyar-los fins a l'escala. Els alumnes de 3 anys ho faran així com
s’ha comunicat per part de la tutora a la reunió de principi de curs.

SORTIDA :
L’alumnat de Primària sortirà de igual forma per la porta del pati de baix. Obrirem la porta a les 16h
Per recollir a l’alumnat d’infantil: Les famílies podreu recollir als vostres nins/es a l’aula des de
les 15:40 fins les 15:55h. Pel bon funcionament d’aquest sistema haureu de complir una serie de
normes:
- Entrareu i *sortireu per la porta del parquing de mestres/as.
- Haureu d’aparcar fora per seguretat dels infants.
*Si teniu germans/es a Primària podreu baixar en silenci a esperar-los al pati i sortir per abaix.
Setembre i juny: Si no queden a dinar els podreu recollir a l'aula de 3 anys (tot infantil) de 13:40h
a 13:55h.
Els qui quedin a dinar els podreu recollir al menjador a partir de les 14:30h o al pati d'infantil fins
a les 15:30h
4. APORTACIÓ DE MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR:
Material dels infants d´Educació Infantil són 53 euros.
A Primària els doblers a aportar són:
A primer i segon: 53 euros. - A tercer, quart, cinquè i sisè : 33 euros
L´assegurança escolar és voluntària i tant a Infantil com a Primària, són 15 euros. La data límit
per a realitzar el pagament de l’assegurança serà dia 31 d’octubre. ( Adjuntam un PDF amb més
informació del que cobreix la pòlissa )
Els doblers de material escolar i assegurança s´han d´ingressar al nº de Compte fent constar el
nom i llinatges de l’alumne i curs.
BANKIA IBAN ES36 2038 3289 9160 0009 1225
Després s´ha de dur el comprovant al/la tutor/a corresponent.
MALETES i ROBA :
Com a norma general, els llibres i quaderns de l’alumnat quedaran a l’aula. Aquests sols es
transportaran el dia que els necessiti l’alumne/a per fer exercicis i/o estudiar. Per la qual cosa vos
agraïrem la vostra col·laboració amb el control d’aquesta norma.
Per favor, pensau a posar etiquetes a jaquetes i demés roba dels infants.
VACANCES I DIES FESTIUS
A part dels dies festius publicats al BOIB i a la web de l’escola a l’apartat CALENDARI, els dies
no lectius que ha proposat el centre són PROVISIONALS pendents d’aprovació del Consell Escolar
: 2 de novembre , 7 de desembre i 4 de març.
_______________________________________

5. HORARI DE VISITES: Per parlar amb els/les tutors/es podeu concertar entrevista els
dimecres de 12.30 a 13.30. (Els mesos de setembre i juny l´horari de visita és de 14 a 15 h.)

6. DIA DE LA FRUITA:
Recordam que els dimecres són dia de la fruita. Per tant pregam que a l’esmorzar d’aquest dia, hi
hagi una peça de fruita.

7. ÚS DE L´AGENDA: ( La repartim a tots els infants el 1r dia de classe )
Per infants de 1r a 6è de Primària. L’agenda s’ha de retornar signada pels pares o tutors cada
dilluns. També s’han de justificar les absències per aquesta via.
8. ADSCRIPCIÓ DEL PROFESORAT
Ed. Infantil:
Aula de 3 anys : Caty Carbonell
Aula de 4 anys: Sara Perelló
Aula de 5 anys : Conxi Lucas
Suport Infantil : Pendent
Primer Cicle
Catalina Cañellas: 1r Elena Noguera : 2n
Segon Cicle:
Aina Mª Escudero:3r Malena Pons: 4t
Tercer Cicle:
José Javier Crespo: 5è Mónica Muñoz 6è
Especialistes:
Ma Antònia Manera + Pendent 2a mestra
Llengua Anglesa
Xim Pérez: Educació Física.
Tonina Vidal: Ed. Musical
M. Àngels Jaume : Religió Catòlica.
Equip directiu:
Xim Pérez: Director.
Mª Antònia Manera: Cap d’Estudis.
Tonina Vidal: Secretària.
Equip de suport:
Lourdes Sampol (Pedagogia Terapèutica)
Carme López (Atenció a la Diversitat)
Malena Pons (Audició i Llenguatge)
Equip EOEP: Orientadora: Aina Hevia

*REUNIONS D’INICI DE CURS
(SETEMBRE a les 14h)

- 4/5 ANYS : DILLUNS 10
- 1r i 2n : DIMECRES 19
- 3r i 4t : DIJOUS 20
* 5è i 6è : Pendent data a Octubre

