
FULL INFORMATIU.- CURS 2010/2011.- EDUCACIÓ PRIMÀRIA

HORARI DEL CENTRE

L’horari lectiu del centre és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Ara bé, l’escola disposa d’un 
servei, l’Escola Matinera, que procura atenció als infants de 7.30 hores a 9 hores (inici de la jornada 
escolar). El servei està destinat a l’alumnat, la família del qual, per raons laborals, ha d’acompanyar els 
seus fills  al  centre abans del  començament de les classes.  L’escola  és qui  gestiona aquest servei. 
L’Escoleta Matinera començarà la seva activitat dilluns, dia 13 de setembre de 2010. L’accés a l’escoleta 
matinera serà per la   barrera blanca de l’edifici d’educació infantil  .   (Carrer Gardènies).

CALENDARI ESCOLAR

D’acord amb el calendari aprovat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, les classes 
comencen: dilluns, dia 13 de setembre.  Els dies     13, 14, 15, 16 i 17 de setembre, l’alumnat d’educació   
infantil  de    3 anys   tendrà un horari  flexible   (de 9 a 11 o de 12 a 14 hores). Els nins i  les nines 
d’educació infantil de 4 i 5 anys i la resta de l’alumnat de l’escola (tota Educcaió Primària) fan 
jornada completa des del primer dia de curs.  Dia 20 de setembre,   l’alumnat d’educació infantil de   
3 anys,   fa l’horari de 9 a 12 hores  . A partir de dia 22 de setembre, l’horari ja serà complet, és 
a dir, de 9 a 14 hores.  ENGUANY, la recollida dels nins i nines d’EI es farà cada dia, a les 
13.50 h, A L’AULA respectiva.

El curs escolar 2010/11 finalitzarà dia 22 de juny de 2011.
Els períodes de vacances seran els següents:

Nadal: Del 24 de desembre de 2010 al 7 de gener de 2011, ambdós inclosos.
Pasqua: Del 21 al 29 d'abril, ambdós inclosos.
Els dies festius seran:
21 de setembre (Sant Mateu)   12 d’octubre (festa a tot l’Estat)
6 de desembre (Constitució) i 8 de desembre (la Immaculada)  28 de febrer (festa escolar 

unificada).
Els dies NO LECTIUS del centre seran: 7 de desembre de 2010 (dimarts) i 2 de març 2011 
(dimecres).

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES (APIMA)

El CEIP Gaspar Sabater compta amb una associació de pares i mares d’alumnes. La 
persona de contacte serà Sandra Llop (presidenta de l’APIMA). Hi podeu contactar per 
telèfon: 600 516 734.També a través de: apimagasparsabater@blobspot.com i 
apimagasparsabater@hotmail.com

AVALUACIONS

Al llarg del curs escolar, a Primària, hi ha tres avaluacions (que coincideixen amb la fi de cada 
trimestre). Així també, al llarg del mes d’octubre es duu a terme una avaluació inicial. Els informes amb 
els resultats de cada avaluació es lliuraran amb una periodicitat trimestral:
1a avaluació: DIJOUS, 23 de desembre 2010.
2ona avaluació: DIVENDRES, 18 de març 2011.
3a avaluació: DIMARTS, 21 de juny 2011.
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El resguard de l'informe d'avaluació ha de ser retornat a la tutora com a màxim una setmana després 
d’haver- lo lliurat, sempre signat pel pare, mare o responsable legal.

TUTORIES

Entre d’altres, les funcions de la tutor/a són:
- Coordinar el procés d’avaluació de l’alumnat del grup.
- Facilitar i fomentar la integració de l’alumnat en les activitats de l’escola.
- Informar a les famílies, professorat i alumnat del grup en tot allò relacionat amb les activitats 

docents i complementàries, així com el rendiment acadèmic dels seus fills /es.
La  tutor/a  portarà  el  registre  de  faltes  d’assistència  i  justificacions  a  la  classe  del  seu  fill/a  i  us 
comunicarà la situació concreta del vostre fill/a amb una periodicitat màxima d’un mes i sempre que el 
tutor ho consideri necessari. Per a qualsevol entrevista amb les tutores o amb qualsevol altre membre 
de l’equip de professorat, convé concertar cita prèvia (a través de l’apartat corresponent de  l’agenda 
de l’alumne, en el cas d’Educació Primària. 

TUTORIES 
EI-3 anys: Esperança Seguí EI-4 anys: Susana Mir EI-5anys: Araceli Henares

EP(1r):Aina Forteza EP (2n):M.C. Mora EP(3r):Sandra Sánchez.
EP(4t):Marilena Coll. EP(5è): Cati Coll. EP (6è): Cati Ginart

La resta del Claustre de Professorat està formada per:
Matilde Martínez (cap d’Estudis del centre i mestra de primària).
Maribel Camallonga (secretària i mestra de EF).
Rosa Cainzos (més 1 a jornada completa per a EI).
Joan Antoni Cerrato (especialista de llengua anglesa).
Margalida Sánchez (especialista en PT).   Beatriz López (AL).  
L’escola compta també amb una ATE (Auxiliar Tècnica Educativa): a jornada completa Maria del 
Mar Ramírez.
El dia d’atenció a pares/mares és el dimecres, de 8 a 9 o de 14 a 15 hores     (consultau horari 
amb la respectiva tutora)

OBSERVACIONS CURS ESCOLAR 2010/11

• L’accés a l’escola es farà per les barreres de cadascun dels edificis del  C/ Gardènies  (infantil 
i primària). La porta s’obrirà a les 8:55 hores i es tancarà a les 9:05 h del matí. Per al bon 
funcionament de l’escola i per no destorbar les activitats lectives de l’alumnat us pregam  la 
màxima puntualitat. Us pregam  que  no pitgeu la barrera automàtica de l’edifici de 
primària mentre està obrint-se o tancant-se. 

 Els nins i nines que fan ús del servei de menjador o activitats extraescolars sortiran, en acabar 
el servei i l’activitat respectivament pel carrer Magnòlies (barrera blanca).

 L’escola compta també amb un conserge, en Ximo Bon, que es fa càrrec de les tasques de 
manteniment  del  col·legi  i  les  pròpies  d’una  consergeria.  Enguany també formarà  part  del 
personal no docent del centre.

 El telèfon de l’escola és el : 971 14 96 30. El fax 971 14 96 31.
 L’escola és un edifici educatiu i per tant, com regula la llei publicada al BOE del 2 de gener de 

2006 (LLEI 28/2005) , és un espai sense fum. En conseqüència, està totalment prohibit 
fumar a l’interior del recinte escolar, tant dins com fora dels edificis que s’hi troben 
localitzats.

EQUIP DIRECTIU
Directora: Cati Ginart Cap d’Estudis: Matilde Martínez Secretària: Maribel Camallonga.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
Secretaria Direcció Cap d’Estudis
DL i DV de 13'15 a 14 h. DL i DV de 9 a 10 h. DX de 13'15 a 14 h.
DM, DX i DJ de 9 a 10 h. DM i DJ de 13'15 a 14 h.



CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar del centre està integrat per les persones següents:
Presidenta:Catalina Maria Ginart Serrano
Cap d’Estudis: Matilde Martínez Ripoll
Secretària: Maribel Camallonga
Representants dels mestres: Susana Mir, Margalida Sánchez, M. Carmen Moral, Araceli Henares i Aina 
Forteza
Representants  dels  pares/mares: Cristina  Fuente,  Celeste  Ruiz,  Julián  Muñoz  ,  Antonio  Muñana  i 
Mercedes Zafra
Representant de l’Ajuntament de Bunyola:  Ildefonso Blázquez.

AGENDA ESCOLAR PERSONALITZADA

Des  del  curs  escolar  2005/06,  l’alumnat  de  primària  compta  amb  una  agenda  escolar 
personalitzada de centre, obligatòria com a material escolar. El seu ús quotidià permetrà a l’alumnat 
organitzar les tasques escolars i es pretén que esdevingui una àgil via de comunicació amb les famílies 
així com una eina didàctica. Enguany l’agenda la lliuraran les tutores de Primària durant la primera 
setmana de curs i tendrà un preu de 5 euros.

MATERIAL DIDÀCTIC I ESCOLAR

Tal com  va aprovar el Consell Escolar d’aquest centre, en sessió de dia 2 d’abril de 2009, 
l’alumnat abonarà una quantitat anual en concepte material didàctic i escolar. La quota serà de 42 
euros (Educació Infantil) i 30 euros (Educació Primària), que s’ingressaran en el compte corrent 
de l’escola entre el 14 i el 30 de setembre de 2010.

El justificant del pagament s'ha de lliurar a la respectiva tutora dins el termini fixat per fer 
efectiu d'abonament.

SERVEI DE MENJADOR

El nostre centre escolar disposa de cuina i servei de menjador escolar. Aquest servei s’ofereix 
de dilluns a divendres, de 14 a 16 hores. Està a disposició de l’alumnat, que s’hi pot inscriure a la 
secretaria del centre o bé a través de les tutores. A tal efecte s’ha de complimentar un formulari que 
se’ls lliurarà a l’inici de curs. Enguany, els preus del servei són els següents:
Alumnat que en faci un ús diari:  5.76 € per dia. (Es paga mensualment).
Alumnat que en faci un ús ocasional: 6.35 €.(Es paga a les monitores el mateix dia d’ús.)
El  servei  de  menjador  i  funcionament  de  la  cuina  començarà  DILLUNS,  DIA  13  DE 
SETEMBRE DE 2010.

ASSISTÈNCIA

El Reial Decret de 5 de maig de 1995 que regula els Drets i deures de l’Alumnat, determina que 
l’estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat i, per tant, ha d’assistir a classe amb puntualitat. La 
falta a classe de manera reiterada pot provocar la impossibilitat  de l’aplicació  correcta dels criteris 
generals d’avaluació. Les faltes d’assistència es justificaran a la tutora amb anterioritat (si es tracta 
d’una absència previsible) o amb posterioritat (si és deguda a qualsevol altra causa no previsible), com 
a tard tres dies després de produir-se.  Si l’alumnat és de Primària  s’ha d’emplenar a l’agenda a 
l’apartat corresponent. NO HEU DE TELEFONAR AL CENTRE    per comunicar absències o retards, ja   
que segons preveu la normativa vigent   n’ha de quedar constància per escrit  .  
SORTIDES  DIDÀCTIQUES

A  principi  de  curs,  cada  tutora  d'Educació  Infantil  entregarà  a  cada  alumne/a  un  imprès 
d’autorització  de  sortides  didàctiques  vàlid  per  a  totes  les  activitats  d’aquesta  natura  que  es 
desenvolupin  al  llarg  del  curs  escolar  2010/11  i  que  no  requereixin  l’ús  de  transport  escolar.  Els 
alumnes de Primària ho faran a través de l'apartat corresponent de l'agenda escolar. Amb antelació 
suficient,  es  comunicarà  als  pares  i  les  mares  cadascuna  de  les  activitats  que  s’aniran  realitzant 
puntualment durant l’any acadèmic. 



INFORMACIONS D’INTERÈS

• Com ja sabeu, el  divendres és el  DIA DE LA FRUITA. Així,  us recordam que aquest dia el 
berenar dels infants és convenient que sigui una peça de fruita, sucs, fruits secs... D’aquesta 
manera  intentam  acostumar-los  a  introduir  dins  la  seva  dieta  “escolar”  hàbits  alimentaris 
saludables. 

• Amb una periodicitat bimensual, l’escola publica “L’escola informa”, un fulletó que es fa ressò 
dels esdeveniments més ressenyables que tenen com a escenari l’escola i com a protagonistes 
els diferents sectors de la comunitat educativa (també el podeu consultar a través de la pàgina 
web de l’escola).

• Com  a  escola  integrada  en  la  Xarxa  de  Centres  Educatius  Solidaris,  aquest  any 
continuarem amb el  projecte  d'agermanament  amb una escola  de  Nicaragua.  És  la  nostra 
intenció organitzar actes diversos per sensibilitzar la comunitat educativa i alhora recaptar-hi 
fons. Ja us n’anirem donant més detalls.   

• El projecte de radiopati (RADIO LA) continuarà enguany desenvolupant la seva activitat. Serà 
cada dimarts i dijous, en el temps d’esplai, d’octubre a maig. Enguany està previst donar una 
nova dimensió a les sessions de ràdio amb noves propostes lúdiques d’interès per als infants.

• La biblioteca de l’escola obrirà les seves portes cada dilluns, dimecres i divendres en temps 
d’esplai,  d’11.10 h a 11.30 h com a sala de lectura i  amb servei  de préstec als infants de 
primària.

• Al llarg d’aquest curs els diferents grups classe desenvoluparan sessions destinades a promoure 
l’ús de les TIC a l’escola, aplicades als diferents projectes del centre i a la interacció amb les 
noves tecnologies. 

• L’equip docent del col·legi promourà el desenvolupament del projecte de jocs de pati, iniciat 
ara fa dos cursos escolars i que l'any passat es va enriquir amb la incorporació de jocs populars. 
Té com a finalitat fomentar la vessant socialitzadora del joc infantil i educar en valors (respecte 
de l’altri i de les normes del joc, treball en equip...).

• El projecte de  jardí forestal, que fa dos anys es va ampliar amb una iniciativa de plantació 
d’una dotzena d’arbres fruiters de varietats pròpies de Mallorca, seguirà, impulsat per l’alumnat 
de tercer cicle de primària, que complementarà les intervencions marcades en el projecte amb 
sortides  de  natura  que  combinaran  la  vessant  teòrica  i  pràctica  per  ampliar  els  seus 
coneixements  sobre  temàtica  mediambiental.  Continuarem  amb  el  projecte  de  jardí  de 
papallones que es va posar en marxa el curs passat.

• Com ja sabeu, fa cinc cursos vàrem crear la pàgina web de l’escola. A partir d’octubre està 
previst  l’actualització  periòdica  i  la  incorporació  de les  novetats  d’aquest  curs.  L’adreça  és: 
http://www.cpgasparsabater.org

Les reunions generals de principi de curs de Primària seran a les 17 hores.
1r CICLE (1r i 2n) DIMECRES, 6 d’octubre de 2010
2n CICLE (3r, 4t) DIMARTS, 5 d’octubre de 2010
3R CICLE (5è, 6è) DILLUNS, 4 d’octubre de 2010
Quedau tots els pares i mares de Primària ben convocats en aquestes reunions.

BON CURS A TOTHOM!

http://www.cpgasparsabater.org/

