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Inici de curs
Dimecres 11 de setembre va ser la primera jornada del curs escolar 2019/2020 en què es
presentaren els nous mestres tutors als seus alumnes.
Cal esmentar que el present curs la Conselleria ha dotat al
centre amb 27 mestres: 6 d’infantil i 21 de primària i
especialistes, dos d'ells a mitja jornada. Així comptam amb
5 unitats d’educació infantil i 11 de primària. Estan
desdoblats tots els cursos manco 3 anys a infantil i primer
de primària. Aquests dos darrers reben un reforç específic.
El nombre d’alumnes d’infantil és de 77 ( 9 més que el curs
anterior) i de 194 a educació primària ( 5 més que el curs
passat), el que representa una matrícula total de 271
alumnes. De seguir aquesta tendència els propers anys
s’aniran reduint unitats i anirem guanyant espais docents ja
que hi ha una davallada de la natalitat al municipi. Per
nivells hi ha 19 infants de 3 anys, 28 de 4 anys, 30 de 5
anys, 25 de primer, 37 de segon, 35 de tercer, 35 de quart,
30 de cinquè i 32 de sisè.
Els nous mestres que han obtingut plaça definitiva al centre
són Catalina Rigo a infantil, Margalida Nicolau a primària,
Caterina Salom d'anglès i Santiago Comas de música.
També cal 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
seva reutilització. Les famílies aporten 50 € pel préstec i la Conselleria 50€ per akumne inscrit.
S’hi han inscrit un 92% del total d’alumnes dels 6 nivells de primària. En resum, hem començat un
nou curs retornant de nou amb normalitat a les aules amb moltes ganes i il·lusió.
Obres de millora
Durant els mesos d'estiu la Conselleria d'Educació ha realitzat les
següents obres al centre: construcció d'un nou mur i canvi de la reixeta a
la part de la carretera, canvi del trespol i enrajolat del menjador, així com
dels buits de les dues escales, impermeabilització dels terrats de
primària i, finalment, adequació de dos banys més per a l'edifici d'infantil.
Per part de l'Ajuntament destacar la contractació per 6 mesos, amb un
conveni amb el SOIB del Govern, d'un operari per realitzar tasques de
millora i conservació dels edificis escolars.

Menjador escolar i Escola Matinera
A finals de juny l'AMIPA va manifestar davant el Consell Escolar la voluntat de l'associació de no
prorrogar el conveni de gestió del menjador per la qual cosa la Conselleria traurà a concurs la
gestió d'aquest servei entre empreses del sector.
El primer dia de classe es va posar de nou en marxa el servei de menjador escolar. Inicialment hi
ha inscrits una mitjana de 97 nins. Els alumnes comensals gaudeixen d’un servei de guarderia
fins a les quatre. El preu del menú per als alumnes que hi resten tot el curs és de 5,5 € (95 € per
mensualitat) i de 6,5 € per als eventuals. També el primer dia va entrar en funcionament el servei
d’Escola Matinera amb 27 alumnes 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, gimnàstica rítmica, futbol i escacs.

També es du a terme el programa «Aprendre Enganxa» de reforç, escolar gestionat per la
Mancomunitat i l’Ajuntament. Enguany hi ha tres grups amb alumnes de 1 r a 6è.
Formació en el centre: CAPGIREM EL PROCÉS DE L’APRENENTATGE MATEMÀTIC II
Enguany continuam amb la formació en el centre iniciada el curs passat enfocada cap a una nova
manera d’encarar l’aprenentatge matemàtic. 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.

Concert de nadales
Dijous dia 19 de desembre a les 16 hores, es durà a terme a l’església
de Montuïri el concert de nadales del CEIP Joan Mas i Verd. Vos hi
esperam a tots!

Calendari escolar
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 7 de gener. Les de Pasqua, del 9 al 17
d’abril. Durant el curs, seran dies festius els següents: 1 de novembre, 6 de desembre i 1 de
maig. La festa escolar unificada serà dia 28 de febrer.
La nostra escola pot triar quatre dies no lectius, que seran: 4 de novembre, 27 de febrer, 2 de
març i 4 de maig.

Sortides escolars
Les sortides programades durant el curs són les següents:
14 de febrer. Infantil. Excursió al Museu del Fang a Marratxí.
2n trimestre. Infantil. Excursió al cinema.
3r trimestre. 3 i 4 anys d’educació infantil. Excursió a la platja.
15 i 16 de juny. 5 anys d’educació infantil. Colònies al Puig de Sant Miquel.
20 de desembre. 1r i 2n d’educació primària. Sortida al cinema.
2n trimestre. 1r i 2n d’educació primària. Visita a Palma.
3r trimestre. 1r i 2n d’educació primària. Piscina municipal.
18 de desembre. 3r i 4t d’educació primària. Sortida al
cinema.
19 de març. 3r i 4t d’educació primària. Excursió al Jardí
Botànic de Sóller.
15 de juny. 3r i 4t d’educació primària. Sortida a Son Real.
26 de febrer. 5è d’educació primària. Sortida a la Fundació
Joan March.
20 i 21 d’abril. 6è d’educació primària. Colònies a Es
Burotell.
4 de juny. 5è i 6è d’educació primària. Katmandú Park.

Sortides amb famílies: educació infantil

Bunyols a l’escola
Però no vaig «d’emperons»,
ni tampoc no vaig de berbes.
Demà vespre són les Verges
vendrem a menjar bunyols.
Clavellina, clavellina,
me vols donar un clavellet?
Que aquí hi ha un jovent
que per tu plora i sospira.
Somos cuatro que venimos,
somos cuatro cantadores,
venimos a recibirte
hermoso jardín de flores.
Ara cantam sa darrera,
sa darrera i mos n’anam,
per recordança deixam
es portal allà on era.

Moltes gràcies!
Varen ser uns bunyols molt
bons!

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: www.ceipjoanmasiverd.cat
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 les classes.

HORARI DE LES BARRERES
OBERTURA: a les 8.50 hores. TANCAMENT: a les 9.05 hores.
L’entrada d’alumnes fora d’horari es farà preferentment durant
l’esplai o en el canvi d’hora (a les 10:00, 12:30 o 13:15h )
OBERTURA: a les 13.55 hores. TANCAMENT: a les 17 hores.

