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INICI DE CURS
Dilluns 12 de setembre va ser la primera jornada del curs escolar 2018-2019 en
què es presentaren els nous mestres tutors als seus alumnes.
Cal esmentar que el present curs la Conselleria ha dotat el centre amb 26
mestres: 6 d’infantil i 20 més de primària i especialistes. Així, aquest curs
comptam amb 5 unitats d’educació infantil i 11 de primària. Estan desdoblats
tots els cursos manco 5 anys a infantil i quart de primària, aquests dos darrers
reben un reforç específic pel fet de ser els més nombrosos. Es tracta del curs
en què més mestres i unitats ha tengut mai el centre.
El nombre d’alumnes d’infantil és de 68 (16 menys que el curs anterior) i de
189 a educació primària (29 més que el
curs passat), el que representa una
matrícula total de 257 alumnes. De seguir
aquesta tendència els propers anys s’aniran reduint unitats i anirem guanyant
espais docents. Per edats, hi ha 28 infants de 3 anys, 27 de 4 anys, 23 de 5
anys, 36 de primer, 33 de segon, 33 de tercer, 27 de quart, 29 de cinquè i 29 de
sisè.
Els mestres nous són Maria Rosa Moll i Àngela Bergas (infantil) i Maria Vidal,
Xisco Covas i Miquel Estela (primària). També són noves Margalida Prieto
d’educació física, Maria del Mar Puigserver de música, i Fina Ortíz i Mònica
Tugores d’anglès. Com veieu, moltes cares noves aquest curs pels
desdoblaments de cursos. També, a partir de principi d’octubre, el centre
comptarà per quart any amb la col·laboració d’un auxiliar de conversa natiu
d’anglès 12 hores a la setmana; que ens ajudarà a millorar l’expressió oral en
llengua anglesa.
També destacar que continuam amb el Programa de Reutilització de Llibres (Fons de llibres) que pretén abaratir a les
famílies el cost del material escolar, tenir cura dels llibres i fomentar la reutilització d’aquests. Les famílies aporten 50
€ per al préstec i la Conselleria 50€ per nin inscrit. S’hi han inscrit un 88% del total d’alumnes dels 6 nivells de
primària. En resum, hem començat un nou curs retornant de nou la normalitat a les aules i amb moltes ganes i il·lusió
.

OBRES DE MILLORA
A mitjans de juliol començaren les obres de substitució de l’enrajolat de tres
aules de la planta baixa que restaven pendents després de l’actuació del curs
passat. L’obra es va acabar abans de la nostra incorporació a les aules a final
d’agost. Les obres han anat a càrrec de la Conselleria d’Educació i Universitat.
A finals de juliol començaren també les obres d’ampliació de dues noves aules i
els respectius banys a l’antiga casa de la conserge. Les obres van a bon ritme i
el termini previst és el proper mes de novembre. Aquesta actuació de la
Conselleria ens possibilitarà anar eliminant les aules prefabricades. Com a
aspecte positiu, destacar l’actuació de l’Ajuntament amb un conveni amb el
SOIB del Govern que permetrà que un operari pinti bona part del col·legi, tasca que durant molts anys havia estat
reclamada pel centre i que dignificarà l’edifici.

MENJADOR I ESCOLA MATINERA
El primer dia de classe també es va posar de nou en marxa el servei de
menjador escolar. Inicialment hi ha inscrits una mitjana de 97 nins. Els alumnes
comensals també gaudeixen d’un servei de guarderia fins a les quatre. El preu
del menú per els alumnes que hi resten tot el curs és de 6 € i de 6,5 € per els
eventuals. Per apuntar-se com a eventual s’han d’haver adquirit uns tiquets.
També el primer dia va entrar en funcionament el servei d’Escola Matinera amb
20 usuaris inscrits.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars començaren la primera setmana d’octubre,
organitzades per l’AMIPA. L’oferta d’activitats és la següent: Teatre, Robòtix-lego,
«speaking» amb jocs, gimnàstica rítmica, futbol, escacs i «music together».

RUTES ESCOLARS, A L’ESCOLA A PEU
Per segon any, vos recomanam que faceu ús de les rutes escolars organitzades per tal de fomentar unes rutes
segures, disminuir el trànsit rodat, guanyar fluïdesa a les entrades a l’escola, afavorir la convivència entre els
alumnes de diferents edats i contribuir a que els alumnes siguin més autònoms. Recordau que els horaris dels punts
de partida són: a les Tres Creus, 8.25 h; a la creu de Ca ses Monges, 8.25 h; i a es Dau, 8.40 h. Hi participen els
alumnes a partir de tercer de primària.

CALENDARI ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Aquest curs toca renovació del Consell
Escolar, màxim òrgan de participació i de
decisió del centre. Allà hi estan
representats els pares i mares (quatre),
l’AMIPA (un), els mestres (cinc),
l’ajuntament i l’equip directiu del centre.
Vos animam a que participeu, bé
presentant la vostra candidatura i fent ús
del vostre vot el dia de les eleccions.
Poden votar tant
el pare com la
mare, ja sigui
presencialment o
mitjançant el vot
per correu.

CALENDARI ESCOLAR
Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre al 6 de gener. Les de Pasqua, del 18 al
28 d’abril. Durant el curs, seran dies festius els següents: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de
desembre, 17 de gener, 1 de març i 1 de maig. La festa escolar unificada serà dia 28 de
febrer.
Com en cursos anteriors, la nostra escola pot triar tres dies no lectius, que seran: 7 de
desembre, 4 de març i 20 de maig.

SORTIDES ESCOLARS CURS 2018-2019
Les sortides programades durant el curs són les següents:
25 d’octubre. Quart, cinquè i sisè d’educació primària. Sortida amb famílies a s’Amarador i Cala Mondragó.
2 de novembre. Primer, segon i tercer d’educació primària. Sortida amb les famílies al Puig de Sant Miquel.
26 de novembre. Quart, cinquè i sisè d’educació primària. Camí des Correu. D’Esporles a Banyalbufar.
5 de desembre. Primer, segon i tercer d’educació primària. Castell de Bellver.
11 de desembre. 3 i 4 anys d’educació infantil. Policia Palma.
11 de desembre. 5 anys d’educació infantil. Castell de Bellver.
8 de març. 4 anys d’educació infantil. Museu Sa Bassa Blanca.
15 de març. 3 i 5 anys d’educació infantil. Museu Sa Bassa Blanca.
14 de març. Cinquè i sisè d’educació primària. Visita Can Prunera.
28 i 29 de març. Primer i segon d’educació primària. Colònia de Sant Pere.
28 i 29 de març. Tercer i quart d’educació primària. Colònies a Es
Burotell, Calvià.
2 de maig. Tercer d’educació primària. Sa Bassa Blanca.
7 de maig. Primer d’educació primària. Sa Bassa Blanca.
8 de maig. Segon d’educació primària. Sa Bassa Blanca.
3 i 4 de juny. 5 anys d’educació infantil. Colònies a Es Burotell.
7 de juny. 3 i 4 anys d’educació infantil. Platja i visita al Centre
d’Interpretació de Cabrera.
Segona setmana de juny (manca concretar el dia). Quart, cinquè i sisè
d’educació primària. Parc Nacional de Cabrera.

BUNYOLADA
El passat 19 de novembre pares i mares, padrines i cuineres prepararen
una bunyolada organitzada per la Comissió de Festes de l’escola. Va ser,
de nou, un dia plujós, però tots els alumnes i mestres que així ho
volgueren poguérem degustar uns bunyols boníssims. Moltes gràcies a
tots per la col·laboració.

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT ESCOLAR
El centre ha sol·licitat la participació en el Programa d’Acompanyament
Escolar de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la
Conselleria d’Educació i Universitat. La coordinadora del programa és
Mariví Obrador. Els objectius del programa que ens proposam en el CEIP
Joan Mas i Verd són principalment els següents: oferir un reforç a aquell
alumnat amb més dificultats d’aprenentatge per poder progressar i seguir
el ritme de les classes, a partir d’una atenció més individualitzada;
repassar aquells aspectes que han quedat incompresos o incomplets a
classe per poder construir un aprenentatge sòlid i partint de la base;
ajudar els alumnes a resoldre conflictes que se’ls presenten a l’escola i
donar-lis eines per gestionar-los; proporcionar eines i tècniques d’estudi;
realitzar un seguiment dels deures d’aquells alumnes que no realitzen mai
la feina a casa; ajudar a ordenar el treball realitzat a l’escola i les tasques
per fer a casa.
Bunyolada a l'escola.
Es tendran en compte aquelles famílies que no disposen dels recursos
econòmics ni personals per poder ajudar els seus fills en les tasques escolars i seleccionaran per a aquest programa
aquells alumnes que presenten majors dificultats d’aprenentatge, que necessiten millorar el seu rendiment i la seva
autonomia i que pensam que poden treure un bon profit.

NOVA APP FAMÍLIA ESCOLA
L’AMIPA ens va fer arribar la proposta de posar en funcionament una nova
aplicació de comunicació amb les famílies. És tracta d’una APP intuïtiva i
bona de manejar on s’inclourà informació general del centre. També es
podran enviar avisos per part de l’escola, les famílies podran fer arribar
suggeriments i cada família tendrà un accés al grup del seu fill i/o de la
seva filla des d’on podran consultar la informació d’activitats duites a terme
al llarg del curs escolar. Esperem sigui una nova eina útil i que ens permeti
un contacte més directe entre el centre i les famílies.

ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES
Les reunions entre el professorat i les famílies es realitzaran els dimarts,
de 14 a 15 hores, o els horabaixes en què el tutor estigui de torn. Aquestes
reunions s’hauran d’acordar prèviament amb el tutor o mestres
especialistes mitjançant l’agenda escolar.

RESULTATS PROVES IAQSE 2017-2018 (6è d’educació
primària)
Totes les puntuacions del centre superen la mitjana dels centres públics, la competència amb menys puntuació és la
lingüística en anglès i la de major puntuació la lingüística en català.

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.

