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S’han eliminat dues aules modulars i s’ha instal·lat un ascensor i un bany adaptat
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de
Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, visitaren el passat divendres 11 de gener les
noves aules i les millores infraestructurals del CEIP Joan Mas i Verd, de Montuïri. També hi eren
presents en la visita el batle del municipi, Joan
Verger, i l’equip directiu del centre.
El centre ha estat objecte de diverses intervencions
des del 2016 amb una inversió total de gairebé 300
mil euros (292.616€). Amb les actuacions
realitzades s’hi ha instal·lat un ascensor, s’hi ha fet
un bany adaptat i s’han reparat els paviments de les
dependències de la planta baixa. A més, s’ha
reconvertit l’antiga casa del conserge en dues aules
i un nucli de banys, la qual cosa ha suposat la
reforma, l’aïllament i la impermeabilització de la
coberta i la pavimentació i el condicionament de la zona exterior. Tot això ha permès eliminar
dues aules modulars. També durant la visita la Conselleria es va comprometre a enviar al centre
la quantitat de 46.000€, que es destinaran a millorar el menjador, acabar la substitució de
l’enrajolat i la impermeabilització dels terrats de l’edifici de primària.
Cal destacar que també es té previst la construcció d’un nou gimnàs d’uns 200 metres quadrats
dintre del recinte escolar, que suposaria guanyar una aula més a l’edifici i comptar amb un gran
espai multifuncional. Aquesta obra tendria un cost aproximat de 400.000€.
Sant Antoni
El passat 16 de gener celebràrem la festivitat de sant Antoni
amb el ja tradicional fogueró. La novetat d’aquest any fou la
presència del nou dimoni santantonier de la vila al qual volem
agrair la seva presència, així com la dels fabiolers petits i gran
que van donar un caire molt festiu a l’acte. A destacar les
gloses que cantaren tots els cursos, que enguany tractaven
sobre el món de l’arquitectura.
Sant Antoni feia plànols
per fer-se una casa nova
el dimoni feia «amagos»
i sant Antoni no els troba.

Sant Antoni i en Bonanno
encengueren el fogueró.
Quan va arribar el dimoni
es va menjar el botifarró.

Recollida de taps
Des de principi de curs es realitza la campanya “ Reciclar per investigar” de recollida de taps de
plàstic en benefici de la fundació FEM per a lluitar contra la malaltia de la mastocitosis. Fins al
moment se n’han recollit uns 10.000.

Infantil visiten betlems
Com ja és tradició enguany hem tornat a visitar els betlems de les famílies que ens han convidat.
Les cases estaven molt ben guarnides amb els arbres de Nadal, neules i altres decoracions
típiques nadalenques. Els betlems eren autèntiques obres d’art, que vàrem poder mirar de ben a
prop.

Tenim previst visitar el museu Sa Bassa Blanca els propers dies de març: dia 8 (els grups de 4
anys) i dia 15 (els grups de 3 i 5 anys).
Visita al Castell de Bellver (1r cicle d’educació primària)

Aprofitant que el tema central
d’aquest curs és l’escultura i
l’arquitectura, dia 5 de desembre
vàrem anar al Castell de Bellver tots
els alumnes de 1r cicle. Va ser una
visita molt didàctica i engrescadora.
Durant la primera meitat del matí,
vàrem
observar
els
trets
característics de l’arquitectura de
l’exterior del castell: la seva planta
circular, el fossat que l’envolta i la
torre de l’homenatge. Les marques
pròpies dels canters en les pedres va
ser el que més ens va sorprendre.

Després de berenar vàrem visitar l’interior del castell.
Ens varen cridar l’atenció les estàtues del pati d’armes,
les diferents estances i el fet que durant uns anys fos
una presó.
Vàrem comptar amb guies que ens submergiren dins
la història de l’edifici i de Mallorca d’una manera molt
atractiva per a petits i grans.

Cooperam i col·laboram (4t i 6è d’educació primària)
El passat dia 21 de gener, l’alumnat
de sisè i de quart va fer una activitat
conjunta que era el punt i final de dos
projectes de grup que s’havien
treballat a les diferents aules durant
les darreres setmanes. Els nins i
nines de 6è varen treballar la
geografia d’Europa per tal de
confeccionar una ruta turística que es
vendria a l’alumnat de quart. Cada
grup cooperatiu tenia dos itineraris
per diversos indrets europeus i havia
de dissenyar un viatge per a tres o
cinc dies amb llocs d’interès per visitar, activitats per fer i llocs on hostatjar-se i menjar. Tot havia de ser
informació real i comprovada. Per altra banda, de manera paral·lela, a l’àrea de matemàtiques, l’alumnat va
plantejar descomptes i com fer un possible finançament de cada itinerari.
Per la seva part, l’alumnat de 4t tenia diferents supòsits familiars que contemplaven el nombre de components,
els ingressos, les despeses fixes, el marge d’estalvi i fons per a imprevists. Cada grup venia a l’agència de
viatges amb la intenció de comprar un viatge d’acord amb les seves
possibilitats i gusts. Els nins d’ambdós grups varen ficar-se bé dins el seu
paper i varen fer una feina excel·lent. Els venedors de les diferents agències
explicaven de meravella el contingut de cada paquet de viatge amb un tríptic
ben elaborat i els clients demanaven, escoltaven atentament i acordaven
seriosament si podien o no permetre’s aquell viatge.
Tot plegat resultà una experiència molt enriquidora que donà a l’alumnat la
possibilitat de viure, per uns instants, al món dels adults.
FORMACIÓ EN EL CENTRE: CAPGIREM EL PROCÉS DE L’APRENENTATGE MATEMÀTIC
Després de dos cursos de realitzar formació en aprenentatge cooperatiu en el centre, el passat curs escolar es
va decidir dirigir la formació cap a una nova manera d’enfocar l’aprenentatge matemàtic. Per aquest motiu, es
va sol·licitar al CEP de Manacor la possibilitat de dur a terme dita formació en el CEIP Joan Mas i Verd. La
formació és de 20 hores presencials amb tres ponències a càrrec de Marga Estaràs i Emma García del CEIP
Badies. Està previst que finalitzi el 2n trimestre.

Pla de distribució de fruita als centres escolars

La nostra escola participa en el Pla de distribució de fruita
als centres escolars que organitza la Conselleria de Medi
Ambient i Agricultura. L’empresa que ens subministrarà la
fruita serà Agromart Balear, S.L. Hi participaran tots els
alumnes de l’escola. El repartiment es farà, de manera
gratuïta, els següents dijous:

1r lliurament 31-01-19 Pera
2n lliurament 07-02-19 Plàtan
3r lliurament 14-02-19 Taronja
4t lliurament 21-02-19 Poma
5è lliurament 27-02-19 Raïm (dimecres)
6è lliurament 07-03-19 Poma
7è lliurament 14-03-19 Pera
8è lliurament 21-03-19 Plàtan
9è lliurament 28-03-19 Taronja

DENIP 2019
Dia 30 de gener es va dur a terme la
carrera solidària. Enguany el total de la
recaptació anirà dirigit a Aspanob
(Associació de Pares de Nins amb Càncer
de Balears).
PÀGINA WEB
Recordau que es poden consultar els
documents
institucionals,
el
menú
mensual i les diferents circulars a nivell de
centre a la pàgina web:
http://ceipjoanmasiverd.eduwebs.caib.es/
ESCOLARITZACIÓ CURS 2019-2020
Aquest any la Conselleria té previst
avançar el procés de sol·licitud de plaça
escolar per als alumnes que el 2019
compleixen 3 anys. D’aquesta manera,
tractant-se de la majoria de noves
matrícules, es pretén agilitzar els tràmits i
donar seguretat a les famílies. La data
prevista seria a partir de la segona
quinzena de març.
BEQUES MENJADOR ESCOLAR
El centre ha rebut l’import de 27 ajudes per a menjador escolar corresponents al primer
pagament. Aquestes ajudes individuals es varen sol·licitar a final de curs passat i cobreixen un
70% del preu mitjà dels menjadors escolars de les Illes Balears.
CALENDARI ESCOLAR
Recordau que dia 28 de febrer és la festa escolar unificada, dia 1 de març és festiu i dia 4 de
març és dia no lectiu. Les vacances de Pasqua són de dia 18 a dia 28 d’abril.
HORARI D’ATENCIÓ
Direcció: de dilluns a dijous, de 9 a 10 hores.
Secretaria: de 9 a 10 hores.
Es prega que es respectin aquests horaris per no
interferir en els classes.

HORARI DE LES BARRERES
OBERTURA: a les 8.50 hores. TANCAMENT: a les 9.05 hores.
OBERTURA: a les 13.55 hores. TANCAMENT: a les 17 hores.

