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INICI DE CURS 

Dia 13 de setembre, dimecres, va ser la primera jornada del curs escolar
2017/2018  en  què  es  presentaren  els  nous  mestres  tutors  als  seus
alumnes.
Cal esmentar que el present curs la Conselleria ha dotat el centre amb
24 mestres: 8 d’educació infantil i 16 de primària i especialistes. 
Comptam  amb  5  unitats  d’educació  infantil  i  9  de  primària.  Estan
desdoblats els cursos de 3 i 5 anys a infantil i primer, segon i quart a
primària.  Els  cursos  de  tercer  i  cinquè  de  primària  reben  un  reforç
específic pel fet de ser els més nombrosos (26 i 29 alumnes), i s’està a
l’espera  que la  Conselleria  ens  enviï  un mestre  més per  al  grup  de
cinquè ja que supera el màxim de 28 alumnes a primària.
La matrícula total és de 255 alumnes (11 més que el curs passat). El
nombre d’alumnes és de 78 a educació infantil  (6 menys que el curs
anterior) i de 177 a educació primària (17 més que el curs passat).
Per cursos, hi ha 25 infants de 3 anys, 23 de 4 anys, 30 de 5 anys, 33 de
primer, 38 de segon, 26 de tercer, 29 de quart, 29 de cinquè i 22 de sisè.

A L’ESCOLA, A PEU!

Organitzades  per  l’AMIPA,  amb  la  col·laboració  de
l’Ajuntament i  del claustre, s’han programat tres rutes
escolars  a  peu,  per  tal  d’avançar  en  el  programa
ecoambiental  del  centre.  Els  objectius  són  fomentar
unes  rutes  segures  per  venir  al  centre,  disminuir  el
trànsit rodat, guanyar fluïdesa a les entrades a l’escola,
afavorir la convivència entre alumnes de diferents edats
i contribuir a que els alumnes siguin més autònoms.
Hi participen alumnes a partir de tercer de primària i es
concentren  a  diversos  indrets  del  poble  (que  podeu
veure marcats al plànol adjunt), des d’on es desplacen
plegats fins a l’escola.
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.
La iniciativa ha tengut un gran èxit i és molt nombrós el
grup de nins i nines que cada dia ompli els carrers de
Montuïri.

HORARI D’ATENCIÓ
Direcció: de 9 a 11 hores

Secretaria: de 9 a 11 hores

Es prega que es respectin aquests horaris
per no interferir en les classes



OBRES DE MILLORA

Durant  els  mesos  d’estiu  la  Conselleria  d’Educació  i
Universitat  ha  realitzat  millores  a  l’edifici  de  primària.
Aquestes han consistit en el sanejament del trespol de la
planta  baixa  des  de  secretaria  fins  a  l’aula  de  cinquè.
S’han enrajolat les aules de cinquè, sisè, menjador petit i
les  dependències  de  secretaria-direcció.  També  s’han
substituït  les  canalitzacions  de  les  aigües  pluvials  que
feien  malbé  l’enrajolat.  El  proper  estiu  es  realitzarà  la
mateixa obra a les aules que resten de la planta baixa.
Per la seva part, l’Ajuntament s’ha encarregat de pintar els

espais on s’hi han realitzat les obres, així com de la impermeabilització del terrat del segon pis. A més, també hem
comptat amb l’ajuda de dos membres de la brigada municipal (Joan Verdera i Tòfol Rigo), gràcies a la tasca dels
quals es va poder començar el curs amb una certa normalitat.

MENJADOR ESCOLAR I ESCOLA MATINERA

El  primer  dia  de  classe  es  va  posar  en  marxa  el  servei  de  menjador
escolar.  Inicialment  hi  ha  inscrits  92  alumnes.  Els  comensals  també
gaudeixen d’un servei de guarderia fins a les 16 hores.
El preu del menú és de 5,50 euros per als alumnes que utilitzen el servei
durant  tot  el  curs  i  de  6  euros  per  als  eventuals.  Per  altra  banda,  la
Conselleria ja ha comunicat a les famílies corresponents els alumnes que
són beneficiaris de l’ajut de menjador. 
També el primer dia va entrar en funcionament el servei d’Escola matinera,
amb 25 nins inscrits. Aquest servei s’ofereix de les 7 a les 9 hores per a
aquelles famílies que, per motius laborals, no tenen on deixar els seus
infants.  La  quota  és  de  32  euros  (25  euros  en  cas  que  siguin  dos
germans). Si es vol utilitzar el servei en dies solts, la quota és de 3 euros
per dia.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars estan organitzades per l’AMIPA. Si algú encara no s’hi ha inscrit, però està interessat a
participar-hi, pot passar per la Secretaria del centre a recollir el full d’inscripció. Les activitats que es duen a terme
són les següents:

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR HORARI ESPAI

Gimnàstica rítmica Divendres, de 15 a 16 h Gimnàs

Teatre 3-4 anys Dilluns, de 15 a 16 h Aula de 2-B

Teatre 5 anys Dimecres, de 15 a 16 h Aula de 2-B

Teatre 1r Dijous, de 16 a 17 h Aula de 2-B

Teatre 2n Dimarts, de 16 a 17 h Aula de 2-B

Teatre 3r Dijous, de 15 a 16 h Aula de 2-B

Teatre 4t a 6è Dimarts, de 15 a 16 h Aula de 2-B

Robòtix-Lego 1r a 3r Dimarts, de 15 a 16 h Aula de 4-A

Robòtix-Lego 4t a 6è Dimarts, de 16 a 17 h Aula de 4-A

Futbolet Dimarts i dijous, de 16 a 17 h Pati de primària

Speaking amb jocs infantil Dijous, de 15 a 16 h Aula de 2-A

Speaking amb jocs 1r i 2n Dimecres, de 15 a 16 h Aula de 2-A

Speaking amb jocs 3r a 6è Dimecres, de 16 a 17 h Aula de 4-B

Escacs Divendres, de 16 a 17 h Aula de 4-B

Més informació a la pàgina web del centre: http://ceipjoanmasiverd.eduwebs.caib.es



PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Per  quart curs consecutiu continuam amb aquest programa que, com sabeu, té per objectius fomentar el consum
responsable, incentivar la reutilització i estalviar part de la despesa escolar de les famílies. La família de cada alumne
aporta 80 euros pel préstec.  Està prevista una aportació de 50 euros per alumne inscrit per part de la Conselleria
d'Educació i Universitat. El nombre d'alumnes participants és el següent: primer, 26 de 33; segon, 34 de 38; tercer, 20
de 26; quart, 25 de 29; cinquè, 21 de 29; i sisè, 21 de 22. Hi participen, per tant, 147 alumnes d'un total de 177
(83,05%).

PLA DE DISTRIBUCIÓ DE FRUITA

Com el curs anterior, la nostra escola participarà 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  Porreres,
SAT  i  enguany  hi  participaran  tots  els  alumnes  de
l’escola, inclosos els d’infantil. El repartiment es farà, de
manera gratuïta, els següents divendres

10 de novembre: meló. 17 de novembre: poma.
24 de novembre: clementina. 1 de desembre: raïm.
15 de desembre: taronja. 21 de desembre: pera.
12 de gener: plàtan. 19 de gener: pera.
26 de gener: plàtan.

CALENDARI ESCOLAR

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 7 de gener. Les de Pasqua, del 29 de març al 8 d'abril.
Durant  el  curs,  seran  dies  festius  els  següents:  12  d'octubre,  1  de
novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de març i 1 de maig. La festa escolar
unificada serà dia 2 de març.
Com en cursos anteriors, la nostra escola pot triar tres dies no lectius,
que seran: 13 d'octubre, 28 de febrer i 30 d'abril.

BUNYOLADA 

Per tal conèixer les tradicions de la nostra terra i reforçar els lligams de pertinença a la comunitat, la Comissió de
Serveis de l’escola va organitzar el passat 19 de novembre una bunyolada. Primer, els alumnes de tots els cursos
treballaren la recepta de l’elaboració dels bunyols i, després, i gràcies a la col·laboració d’un bon grapat de padrines,
pares i mares, i de les cuineres i monitores de l’escola, pogueren degustar uns bunyols boníssims. Llàstima que
plogués i no poguéssim cantar tots plegats la cançó de les Verges tal com estava previst.

Petits i grans gaudiren de la
bunyolada del passat 19

d’octubre.



SORTIDES ESCOLARS

Les sortides programades per al primer trimestre són les
següents:

11 d’octubre. Segon d’educació primària. Jaciment de Son
Fornés.
20 d’octubre. Educació infantil. Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears (Vilafranca de Bonany). Obra: En 
els núvols.
20 d’octubre. Primer d’educació primària. Jaciment de Son Fornés.
26 d’octubre. Tercer d’educació primària. Jaciment de Son Fornés.
1 de desembre. Cinquè i sisè d’educació primària. Visita a Palma i assistència a un musical.
14 de desembre. Tercer d’educació primària. Fundació Miró (MonMiró).
15 de desembre. Primer d’educació primària. Fundació Miró (MonMiró).
20 de desembre. Segon d’educació primària. Fundació Miró (MonMiró).
21 de desembre. Quart d’educació primària. Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.

Dins aquest mes d’octubre, les classes de primer a 
tercer d’educació primària han realitzat una visita al 
jaciment arqueològic de Son Fornés i tot el cicle 
d’educació infantil va assistir a la representació de 
l’obra de teatre En els núvols, a Vilafranca de Bonany. 

ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES

Les reunions entre el professorat i les famílies es realitzaran els
dijous, 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.

HORARI DE LES BARRERES

OBERTURA: a les 8.50 hores. TANCAMENT: a les 9.10 hores

OBERTURA: a les 13.55 hores. TANCAMENT: a les 17 hores


