
7.- LLIBRES DE TEXT, MATERIAL 

ESCOLAR I EQUIPAMENT: 

Les famílies dels alumnes de 3r a 6è de primària que ho 

desitgin es poden adherir al fons de llibres. D’aquesta 

manera només han de pagar una quota al juny i l’escola 

deixarà els llibres en préstec per a tot el curs al vostre fill 

o filla.  

A principi de curs, cada tutor/a lliura als alumnes el 

llistat de material fungible necessari, llevat  dels alumnes 

d’infantil que paguen una quota anual. A més s’ha de 

pagar una quota anual per a fulls i fotocòpies aprovada 

pel Consell Escolar.                     

Els alumnes d’educació infantil i primer cicle de 

primària han de dur la bata corresponent, aprovada pel 

Consell Escolar.                                                                                    

A les classes d’educació física els alumnes han de dur 

l’equipament esportiu adequat per a aquesta activitat.  

 

8.- PROJECTES:                                                      
Estam immersos dins els següents projectes educatius:   

 a) SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT:                

Des del curs 2012/13 som centre certificat per AENOR. 

L’objectiu principal del programa és aplicar a l’escola 

un sistema d’organització i avaluació que ens faci 

millorar la tasca diària.                                                                            

b) ECOAMBIENTAL:                                                         

La nostra missió és aconseguir un centre més respectuós 

amb el medi ambient. 

 

c) REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT: 

El centre és conscient de la important despesa que suposa 

per a les famílies la compra dels llibres. Aquest projecte 

proporciona un estalvi a les famílies i enriqueix els 

alumnes amb una finalitat educativa: estalvi de recursos, 

intercanvi, reciclatge, tenir cura dels materials... 

d) SECCIONS EUROPEES: 

Consisteix en reforçar l’horari dedicat a l’ensenyament de 

la llengua anglesa a les àrees d’educació artística per tal 

que els alumnes millorin la seva competència lingüística en 

llengua estrangera. El programa compta amb un auxiliar 

de conversa nadiu que col·labora amb els mestres d’anglès.  

e) E-TWINNING:              :                                                                            

Participam en agermanaments virtuals amb escoles 

d’altres països europeus. Ho feim a la plataforma 

educativa E-twinning. Cada any els projectes giren entorn 

a una temàtica diferent i l’objectiu és millorar l’expressió i 

la comprensió de la llengua anglesa. 

f) MATÈRIES 2.0: 

És un projecte innovador que es realitza a 5è i 6è curs en 

les àrees de català i matemàtiques. El projecte afavoreix 

els diferents ritmes d’aprenentatge i adapta la realitat 

social a la realitat d’aula a través de la realització 

d’activitats interactives multimèdia. A partir de 3r de 

primària les aules estan dotades d’un miniportàtil 

individual per a cada un dels alumnes. 

g)  HORT ESCOLAR: 

El treball de l’hort ecològic a l’escola és la manera més 

adient d’oferir als nostres alumnes una educació 

mediambiental basada en la cura, el respecte i la defensa 

de la natura.  

h)  BIBLIOTECA ESCOLAR: 

Es tracta de dinamitzar l’ús de la biblioteca com a 

instrument útil per al coneixement i l’entreteniment, com a 

espai d’aprenentatge en les diferents àrees de coneixement 

mitjançant llibres i altres recursos.   

i)  PROJECTE ESCOLA SALUDABLE: 

Com a centre promotor de salut estam duent a terme un 

projecte d’escola saludable per a l’adquisició d’uns 

correctes hàbits saludables. Feim activitats per a tota la 

comunitat educativa en base a 3 eixos d’actuació: la 

higiene corporal, els beneficis de la pràctica esportiva i 

l’adquisició d’uns bons hàbits alimentaris. 
 k) CENTRE PREFERENT PRÀCTIQUES UIB:  

Formam part dels centres col·laboradors amb l’UIB per a 

la formació d’alumnes estudiants de Grau d’Educació 

Infantil, Educació Primària, Psicologia i Pedagogia, 

realitzant el practicum I, II i Menció. 

CEIP VIALFÀS          

SA POBLA 

 

El CEIP Vialfàs està situat al carrer Renou, 159.   

INFORMACIÓ DE CONTACTE:                                                    

Telèfon:  971.54.06.48. Fax: 971.86.24.10.      

Correu electrònic: ceipvialfas@gmail.com 

ceipvialfas@educacio.caib.es                                 

La pàgina web: http://www.ceipvialfas.com  

Twitter: @ceipvialfas                                                             

Tota la informació d’aquest tríptic la podeu veure 

ampliada a la pàgina web del centre.  

Descarregau l’aplicació VIALFAPPS per a mòbil: 

  
ANDROID IOS (IPHONE) 
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1.- PRESENTACIÓ:      

El curs 2015-16, el centre comptarà amb 4 unitats 

d’educació infantil (2 aules de 3 anys) i 6 de primària. 

Actualment el nombre d’alumnes és de 237 i el claustre 

de professors està format per 21 mestres. 

Els especialistes de llengua estrangera, música i educació 

física (psicomotricitat) treballen amb els nostres alumnes 

des dels 3 anys. 

A partir de 1r de primària, l’àrea d’educació artística 

(plàstica) es realitza en llengua anglesa segons 

metodologia AICLE. El centre compta amb el suport 

d’un assistent lingüístic. 

A més de les corresponents aules, el centre disposa de 

biblioteca, aula de música, aula de plàstica, sala de 

psicomotricitat i menjador, a més de dos amples patis, un 

per a infantil i l’altre per a primària, dotats amb jocs i 

pistes esportives. El curs 2003-04 s’inaugurà el gimnàs, 

situat davant el centre, a les antigues cases dels mestres.  

Tots els espais del centre estan dotats amb pissarres 

digitals, aparells d’aire condicionat i calefacció. 

2.- HORARIS I CALENDARI ESCOLAR: 

A partir del curs escolar 2006/07 l’horari del centre és de 

dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. Hi ha activitats 

extraescolars organitzades per l’APIMA els horabaixes  

de 16:00 a 17:00 hores.                                                                            

L’inici i final de curs ve marcat per la normativa de la 

Conselleria d’Educació i Cultura. L’inici sol ser a mitjan 

setembre i el final de curs devers dia 20 de juny. Hi ha 

dos períodes de vacances que coincideixen amb les festes 

de Nadal (uns 15 dies) i Pasqua (uns 10 dies). 

A més de les festes establertes dins el calendari laboral, el 

Consell Escolar del centre aprova tres dies festius que 

solen coincidir amb dates festives al poble. 
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       3.- EQUIP DOCENT: 

L’equip docent del centre està format per les persones 

responsables de l’educació dels vostres fills i filles: 

 L’equip directiu gestiona el centre i vos informarà de 

temes com ara la matrícula, el menjador, les ajudes 

econòmiques... 
 Tutors i tutores: són els mestres responsables directes 

de l’educació dels vostres fills. Els orienten i atenen 

les necessitats educatives que poden presentar. Amb 

ells heu de parlar sempre que ho necessiteu. 
 Els mestres especialistes: de música, anglès, educació 

física, educació especial, atenció a la diversitat, 

audició i llenguatge... que treballen conjuntament 

amb els tutors. 

4.- SERVEIS: 

MENJADOR: 

Hi ha servei de menjador que atén els alumnes de 14:00 a    

16:00 hores de dilluns a divendres.                                      .                                                                                                                                                                                                   

Hi ha monitores encarregades de l’atenció dels nins i 

nines durant el temps de menjador, així com unes normes 

de conducta per afavorir-hi la bona convivència. 

ESCOLA MATINERA: 

El centre ofereix diàriament el servei d’escola matinera 

des de les 7:00h fins les 9:00h (depenent de la demanda). 

 

 

5.- RELACIÓ AMB ELS PARES: 
 

Una bona relació, cooperació i comunicació entre les 

famílies i l’escola és fonamental per aconseguir una bona 

educació per als vostres fills i filles. Per això, el centre i 

tots els mestres estan oberts a les vostres demandes. 
 

El dia establert per a les visites dels pares i mares és el 

dimarts de 14:00 a 15:00 hores. Convé, no obstant, que 

comuniqueu la vostra visita al tutor/a corresponent per 

tal d’evitar esperes innecessàries. 
 

Mitjançant el FULL INFORMATIU s’informa a la 

Comunitat Educativa de temes diversos i actuals, com 

poden ser: convocatòries d’ajudes de llibres, menjador, 

transport escolar, matrícula, activitats de l'Associació de 

Pares i Mares... 
 

El centre és capdavanter en les noves tecnologies. Per 

tant, les famílies reben tota la informació per diferents 

canals: pàgina web, blogs d’aula, correu electrònic, sms, 

twitter, google calendar... 
 

A principi de curs el tutor convoca una reunió col·lectiva 

de tots els pares per tal d’informar-los de la normativa 

general i de les activitats que es duran a terme durant el 

curs. 
 

La puntualitat a l’hora d’entrar a les aules és molt 

important per al bon funcionament del centre. A les 9h, 

en tocar el timbre, els pares i mares abandonaran el 

centre deixant els seus fills i filles sota la responsabilitat 

de la tutora corresponent. En cas d’absència o retard és 

obligatori que els pares ho justifiquin mitjançant el 

document corresponent a l’agenda de l’alumne/a. 

 

6.- AVALUACIÓ I INFORMES: 
 

A les etapes d’educació infantil i primària l’avaluació 

dels alumnes és contínua, és a dir, el procés 

d’aprenentatge s’avalua durant tot el curs i no sols a 

unes determinades dates de l’any. 

 

Els informes d’avaluació es lliuren tres cops a l’any.  Les 

dates, tant a educació infantil com a primària, són: 

Nadal, Pasqua i final de curs. Els informes de la 1a i 2a 

avaluació es donen als alumnes; els informes de la 3a 

avaluació es donen directament als pares i mares.  

 


