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INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS
Benvolgudes famílies:
Us donam la benvinguda al nou curs i us volem informar sobre aspectes generals i
importants referents al funcionament i organització del nostre Centre.

CALENDARI ESCOLAR
INICI CURS: 13 de setembre 2017

FI DE CURS: 22 de juny 2018

VACANCES ESCOLARS:
- NADAL: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
- PASQUA: del 29 de març al 8 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
DIES FESTIUS:
- 12 d’octubre de 2017 (Festa Nacional)
- 1 de novembre de 2017 (Tots Sants)
- 6 de desembre de 2017 (Dia de la Constitució)
- 8 de desembre de 2017 (Immaculada Concepció)
- 1 de març de 2018 (Dia de les Illes Balears)
- 1 de maig de 2018 (Dia del Treball)
DIES NO LECTIUS: - 2 de març de 2018 (Festa Escolar Unificada)
- 7 de desembre de 2017
- 30 d’abril de 2018
DIA NO LECTIU DE LLIURE ELECCIÓ DEL CENTRE: - 13 d’octubre de 2017

HORARI ESCOLAR
Educació Infantil i Primària de 09:00h a 14:00h.

AVALUACIÓ I INFORMES
Tots els cursos organitzaran la seva programació en tres avaluacions.
Els informes s’entregaran a les famílies en les següents dates:
1ª Avaluació:
21 de desembre

2ª Avaluació:
27 de març

3ª Avaluació:
26 de juny
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REUNIÓ DE PARES/MARES
Els tutors de cada nivell convocaran una reunió abans de finalitzar el mes d’octubre
i, obligatòriament, es farà una entrevista individual amb cada família al llarg del curs.
L’horari de visita de pares serà tots els dimarts de 14:00h a 15:00h o també en horari
concertat prèviament mitjançant l’agenda o altres vies de comunicació.

FOTOCÒPIES I MATERIAL
Els/les alumnes podran pagar les quotes de material i fotocòpies d’aquest curs directament
pel banc al compte de l’escola, presentant el justificant d’ingrés al tutor/a .

IBAN: ES66 2100 0948 4002 0000 2053
EDUCACIÓN INFANTIL

50 euros

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

20 euros

20 % descompte a les famílies amb
3 germans al Centre

*Important posar el nom de l’alumne i curs en el rebut del banc quan es fa l’ingrés.

SERVEI D’ESCOLA MATINERA
HORARI

MENSUAL

DIARI

7:30-9:00 h

30€/mes

3€/dia

8:00-9:00h

25€/mes

2€/dia

8:30-9:00h

20€/mes

1,5€/dia

L’entrada a l’escola matinera és pel carrer Sertori, la porta que està al costat d’Ed.Infantil.
No és necessari avisar ja que aquest servei està obert cada dia des de les 07:30h.
Germans un 10% de descompte.
S’ofereix als usuaris del servei un berenar saludable fins a les 08:15h, inclòs en el preu.
SERVEI DE MENJADOR
Càtering amb l’autorització de la Conselleria, adjudicat a l’empresa Newrest
HORARI: de 14:00h a 15:30h.
* Veure full informatiu del menjador
És important recordar a les famílies la possibilitat de demanar beca de menjador. Els
requisits imprescindibles per poder sol·licitar-les apareixeran a les convocatòries de la
Conselleria d’Educació.
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NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
•

Compliment estricte de la puntualitat tant per a les entrades com per a les sortides.
S’enregistrarà com a falta de puntualitat a partir de les 09:05h i 14:05h

•

Rigorositat en les justificacions. Les famílies han d’avisar mitjançant l’agenda o als
telèfons: 971 26 55 54 / 682155838 si els seus fills no poden assistir a l’escola, han
de sortir de l’escola per a visita mèdica o per altres motius.
En els casos d’impuntualitat i/o absentisme escolar reincidents, s’aplicarà el protocol
segons normativa vigent.

•

És obligatori dur el material necessari per a desenvolupar les activitats previstes a
classe, ja siguin llibres, quaderns, material de plàstica, material de música,
vestimenta esportiva…

• Aprovat pel Consell Escolar i autoritzat per la Conselleria: tots els alumnes de Primària
abonaran 20€ per curs per a fotocòpies i els alumnes d’Infantil 50€ per curs per a
fotocòpies i material d’aula, que s’han d’ingressar a principi de curs. (cc de La Caixa:
IBAN:ES 662100 0948 40 0200002053)
• Els pares procuraran respectar l’horari que el professorat té dedicat a la seva atenció
(tutoria, direcció, secretaria...) En cas de no poder ajustar-se a aquest horari, es
concertarà cita per poder dur a terme les entrevistes.
• Es prega que els familiars s’abstinguin d’entrar a les aules a les 09:00h per a no retardar
l’inici de la jornada lectiva. Poden utilitzar l’agenda per a qualsevol notificació, entrevistes
individuals amb el professorat i, si cal, amb la Direcció del Centre.
•

L’ordre i la neteja en tot el recinte escolar és un valor indispensable sobre el qual es
treballa insistentment i que difícilment és assumit si no té un reforç continuat des de
l’àmbit familiar. Des d’aquí convidem a les famílies a participar en la difusió d’aquest
valor essencial i que té múltiples variants i implicacions: ordre i neteja en aules i
infraestructures comunes del Centre, cura del propi material de treball, respecte pels
equipaments col·lectius, sensibilitat cap a l’entorn natural...

•

Es recomana berenars saludables i variats preferentment salats no acompanyats de
dolços o llepolies. El dimecres procurarem dur alguna fruita.

•

Les faltes de disciplina i el no compliment de les normes seran sancionades
segons el Pla de Convivència del Centre, APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR.

•

El respecte a mestres i personal no docent del Centre és un aspecte d’especial
seguiment i rigorós control, que necessita la implicació activa de la família.

•

Convé que els alumnes deixin d’assistir a l’escola quan pateixin qualque malaltia de
tipus infecciós fins haver finalitzat el seu tractament.

•

Per a què els alumnes puguin dur mòbil al centre, la família ha de passar per Direcció a
signar l’autorització corresponent.

•

El centre té concertada l’assegurança mèdica escolar amb PREVISIÓ BALEAR. Les
famílies que vulguin beneficiar-se d’aquest servei hauran d’abonar la quota pertinent a
principi de curs.

•

Està prohibit fumar en tot el recinte escolar i és obligatori respectar la distància
marcada per llei.
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PROFESSORAT DEL CENTRE I PERSONAL NO DOCENT

TUTORIES
Educació Infantil

ESPECIALISTES

Reforç educatiu
Ed. Infantil

Maria Garcías

3 anys

Margarita Carrió

Anglès

Neus Están

4 anys

Eva Riera

Educació Física

Vanesa de la Dueña

5 anys

Mª Elena Fernández

Música

Marta Collado

Religió

Joana Mª Bordoy

P. Terapèutica

Rosa López

P. Terapèutica

Apol·lònia Mª Piña

AD

María Jesús Pacheco

Reforç educatiu

Mª Aina Pons

Audició i Llenguatge

Antonia Bautista

Educació Primària

1r EP

Teresa Terrassa

2n EP

Rafel Alomar

3r EP

Catalina Catany

4t EP

Mercedes Aparicio

5è EP

Catalina Cerdà

6è EP

Marta Collado

Orientador

José Luís López
PTSC

Yolanda Seco
ATE

Magdalena Vidal
Auxiliar de vigilància i manteniment

Cati Camps
Personal de neteja

Paqui i Carmen Florit i María Laura Morcillo

EQUIP DIRECTIU
Directora

Cap d’Estudis

Secretària

María Jesús Pacheco

Rosa López

Mª Aina Pons
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SERVEI DE MENJADOR
La forma de pagament serà la següent:
-

Els alumnes que quedin a dinar cada dia, considerats fixos, hauran de fer el pagament
durant els 10 primers dies de cada mes una vegada rebuda la factura amb la quantitat
corresponent.

-

Els alumnes que quedin a dinar de forma eventual, hauran de fer l’ingrés al compte de
La Caixa

IBAN: ES66 2100 0948 4002 0000 2053
El pagament en aquest cas serà de 67,00 € i, amb el rebut del banc, la Direcció els
farà entrega d’un talonari de deu tiquets que donaran a l’entrada cada dia que el seu
fill o filla quedi en el menjador.
Hem de recordar que aquest tiquet s’entregarà a Direcció abans de les 09:15h. per
poder demanar el menú a l’empresa de càtering.
Els preus que durant aquest curs 2017-18 estaran en vigor són els següents:
FIXOS

ESPORÀDICS

6,10 €/dia

6,70 €/dia

*Nota: Si algun dia qualque alumne fixo no assisteix al menjador, s’ha d’avisar a Secretaria abans de
les 9:15 h., ja que és quan es fa la comanda del núm. de menús. Aquest dia només s’haurà de pagar
la part corresponent a les monitores. La part del preu del menú se li abonarà en el mes següent.
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INFORMACIÓ ASSEGURANÇA ESCOLAR

Comuniquem que l’alumnat que desitgi acollir-se a l‘Assegurança Escolar amb “Prebal” (Previsión
Balear) a la que està subscrita el nostre col·legi, haurà d’abonar la quota anual de 12,70 € abans de
dia 31 d’octubre al compte de La Caixa

IBAN: ES66 2100 0948 4002 0000 2053
COBERTURA DE L’ASSEGURANÇA ESCOLAR
Assistència sanitària per accident: fins 30.050,60 € per accidentat i curs (Veure condiciones
cobertura)
Mort per accident: 3.000,00 €
Invalidesa Absoluta per accident: 7.500,00 €
Ajut mensual per accident amb 15 dies de franquícia: 225,00 € mensuals fins final de curs
Objecte de l’Ajut: finançar el cost de contractació d’un professor particular per a que l’alumne, en
processos de llarga convalescència per accident, no perdi l’educació escolar corresponent.
Ajut per mort per accident del tutor: 600,00 €
Tutor: responsable econòmic de sufragar les despeses d’escolarització i llibres de l’alumne
Condicions de l’Assistència Sanitària en Centres Concertats
Es cobriran tots aquells accidents que es produeixin en les instal·lacions del Centre Escolar durant el
calendari escolar en horari lectiu, des de que l’alumne entri en el Centre fins que surti d’ell, incloent
les classes d’educació física, esbarjos, tallers i horari de menjador. S’inclouen les classes de repàs
organitzades pel propi Centre durant el curs escolar i estiu, els viatges i excursions de caràcter
cultural sense límit de dies i qualsevol altra activitat extraescolar durant el calendari escolar.
També queden inclosos els accidents esdevinguts durant el calendari escolar tant en campaments i
acampades com en la pràctica d’activitats extraescolars esportives organitzades pel Centre, incloent
les realitzades durant viatges i excursions.
L’assegurança no inclou la cobertura de la pràctica de ràpel, muntanyisme, escalada, ús i
conducció de motocicletes i riscos de semblant naturalesa.
Cobertura de 365 dies d’assistència sanitària des de la data de l’accident. Inclou: assistència
sanitària mèdica-quirúrgica-sanatorial, sessions de rehabilitació, proves especials com: ressonàncies
magnètiques, radiografies, TAC, ecografies,.. sempre a criteri del facultatiu concertat.
Els elements ortopèdics estan coberts fins el límit de 215 €.
Els elements protèsics queden coberts fins un límit màxim de 500 € per alumne i accident.
No s’inclouen pròtesis externes (ulleres, vidres, muntures,...), ni empelts d’ossos i teixits
excepte els necessaris en cas de cremades greus.
L’assistència sanitària de caràcter dental derivada d’accident escolar quedarà coberta durant un
període de 730 dies des del dia de l’accident, amb un límit de 500 €. Inclou material i pròtesis
dentals.
Queden cobertes les despeses de transport des del lloc de l’accident fins el centre assistencial i des
del centre assistencial fins el lloc de l’accident. Es reemborsaran les factures dels taxis, les quals
han de precisar de forma clara el trajecte, la data del desplaçament i el nom del desplaçat.
CENTRE CONCERTAT:
•

POLICLÍNICA MIRAMAR - Camí de la Vileta, 30 Palma Tel 971 76 70 00
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INFORMACIÓ ASSEGURANÇA ESCOLAR
¡ IMPORTANT !
Es recorda que la garantia d’assistència sanitària, tal com s’estableix en les condicions particulars de
la pòlissa, està coberta sempre que es rebi en els centres concertats per l’entitat asseguradora.
Abstenir-se d’acudir a Centres Mèdics Públics o Privats No Concertats per “Prebal” sense la prèvia
autorització de la companyia, llevat casos d’URGÈNCIA VITAL.
En base a l’anterior, i llevat casos d’URGÈNCIA VITAL, quedaran expressament excloses de
cobertura i seran sempre amb càrrec del propi assegurat qualsevol tipus d’assistència practicada per
qualsevol Centre Assistencial Públic o Privat no inclòs en la relació de Centres Concertats de la
Mutualitat.
Si les despeses es facturessin a la Mutualitat, aquesta les reclamarà a l’assegurat, trobant-se aquest
obligat a abonar-les.

