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Fem Dissabte a l’escola

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ
DE LLIBRES
Us
informam
que
els
quadernets i primer lot de
llibres de lectura
dels
alumnes que s’adhereixen al
Programa de Reutilització de
Llibres a primària seran
entregats durant els primers
dies del curs.
En els pròxims mesos, s’anirà
ampliant els llibres de lectura
que formaran part del fons de
material reutilitzable del
centre.

MENJADOR ESCOLAR
L’horari del servei de menjador és de 14 a 16 hores, durant tot
el curs. El menjador està gestionat per l’empresa Julio Tundidor i
ofereix, també, berenar durant el temps de pati.
Els preus del servei de menjador és de 5.79€ (nins/es fixes) i
6,35 € (nins/es eventuals) per dia. Molt important: en cas que
un nin/a fixo no quedi a menjador, s’ha de comunicar a través
de l’agenda. Aquest requisit també és vàlid per als nins/es
eventuals. En aquest cas, només tindran temps per avisar que
queden al menjador fins a les 12h del mateix dia o poden
apuntar-se a les 9’00 al menjador on haurà una encarregada.

APERTURA DE LES PORTES: 9H

CANVIS A L’HORA DE RECOLLIDA DEL
SERVEI DE MENJADOR.

Per tal de garantir la seguretat dels nostres
alumnes i evitar moments en que no tinguin

Per tal d’augmentar el control dels

supervisió, a partir del present curs les portes del

accessos al centre i cercant un major

centre s’obriran a les 9:00h.

benestar dels infants durant l’hora de

Així mateix el
Secretaria del Centre
mateixa hora.

Servei de Menjador i la

l’esplai, una vegada hagin acabat de

atendran a partir de la

dinar sortiran a jugar al pati posterior de
Primària. L’entrega dels infants a la
persona autoritzada que els vengui a
cercar s’efectuarà per la porta de
darrera de l’escola (Carrer Milana) a
partir de les 15

Més informació al dors
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SORTIDES DEL CENTRE

INFORMACIÓ DIES NO LECTIUS
Us recordam que els dies no lectius proposats pel centre
són:

Pel que fa a les sortides, recordau que, per
als alumnes d’educació infantil les portes
s’obren a les 13,50 hores.
Pel que fa a primària, us recordam que les
famílies poden entrar al centre a partir de
les 13,55 hores i anar a les aules
directament una vegada hagi sonat la
música. Els alumnes es podran anar tots
sols a casa, sempre que les famílies hagin
signat el full d’autorització de sortides a les
14h.
Us pregam respecteu les normes de les
entrades i sortides regulades al Reglament
d’Organització i Funcionament del centre.

7 desembre
5 març
30 d’abril
Aquestes dates han d’esser aprovades pel Consell Escolar
en sessió ordinària el 17 d’ octubre de 2017.

INFORMES D’AVALUACIÓ
Les dates de lliurament dels informes d’avaluació són:
1ª avaluació: 21 de desembre
2ª avaluació: 27 de març
3ª avaluació: 27 de juny
Recordau que heu de retornar al tutor/a del vostre fill/a,
el resguard signat de l’informe de notes.

PROGRAMA TEI

Enguany, iniciam la implantació del Programa TEI al centre, sumant-nos a la iniciativa de l’Ajuntament de
Calvià.
El Programa TEI tal i com s'explica a la seva web (http://programatei.com/) "és un programa de convivència
institucional que implica a tota la comunitat educativa. S'orienta a millorar la integració escolar i treballar per
una escola inclusiva i no violenta. Està dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura del centre
respecte a la convivència, conflicte i violència. Es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte,
l'empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament en els centres educatius.

FEIM DISSABTE A L’ESCOLA
Durant el curs passat no vàrem poder organitzar la ja nostra tradicional jornada “Fem dissabte a l’Escola”.
pel fet de tenir durant la major part del curs el centre en obres per la instal·lació de l’ascensor
Per aquest motiu durant el curs que ara iniciem la ubicarem durant el 1r trimestre per tal de poder adequar
els nostres espais amb l’ajuda de tota la comunitat educativa.
Vos informarem tot d’una haguem decidit la data i vos animem a tots a participar.

