FULL INFORMATIU.- CURS 2016-2017
HORARI DEL CENTRE
L’horari lectiu del centre és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
L’escola disposa d’un servei, l’Escola Matinera, que atén els infants de 7.30 a
9:00 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 comença la seva activitat el dilluns, dia 12 de setembre de
2016. L’accés a l’escoleta matinera ha de ser per l’entrada principal de
l’edifici d’educació infantil. (Carrer Gardènies).
CALENDARI ESCOLAR
D’acord amb el calendari aprovat per la Conselleria d’Educació i
Universitat, les classes comencen: dilluns, dia 12 de setembre. De dia 12 a dia
16 de setembre, l’alumnat d’educació infantil de 3 anys té 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 Educació Primària) fan jornada
completa des del primer dia de curs. A partir de dia 19 de setembre, l’horari
ja serà complet, és a dir, de 9 a 14 hores a tot infantil. ENGUANY, la
recollida dels nins i nines d’Educació Infantil s’ha de fer cada dia, a les
13.50 h, a l’aula respectiva.
El curs escolar 2016/17 finalitza dia 22 de juny de 2017.
Els períodes de vacances seran els següents:
Nadal: Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Pasqua: Del 13 d'abril al 21 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
Els dies festius són:
21 de setembre (festa local), 12 d’octubre (festa nacional), 1 de Novembre
(Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre
(Inmaculada Concepció), 28 de febrer (festa escolar unificada) , 1 de març (Dia
de les Balears) i 1 de maig (festa del treball) .
Els dies NO LECTIUS del centre són: 31 d’octubre i 27 de febrer
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 Teresa Lagar (presidenta de l’APIMA).
Hi podeu contactar per telèfon: 638 02 30 29. També a través de:
apimagasparsabater@hotmail.com

TUTORIES
Entre d’altres, les funcions del 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 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.
El tutor/a porta el registre de faltes d’assistència i justificacions a la classe del
vostre fill/a. Per a qualsevol entrevista amb els tutors o amb qualsevol altre
membre de l’equip de professorat, heu de concertar cita prèvia (a través de
l’apartat corresponent de l’agenda de l’alumne, en el cas d’Educació Primària).
TUTORIES
EI-3anys:
Maria
José EI-4 anys: Rosa Cainzos
García
EP(1r): Mª Carmen Moral
EP (2n): Joan Martí
EP(4t): Marilena Coll
EP(5è):
Aina
Maimó
(professora de música)

EI-5any: Esperanza Segui

i Elena Cantó
EP(3r): Matilde Martínez
EP (6è): Pep Sebastià

La resta del Claustre de Professorat està format per:
Jaume Cañellas (Director i mestre de primària)
Maribel Camallonga (Secretària i mestra d’EF)
Cecilia Plaza (Cap d'estudis i mestra de primària)
Susana Mir (més 1 a jornada completa per a EI).
Yolanda Trilla i Pere Antoni Cañellas(especialistes de llengua anglesa).
Margalida Sánchez (PT).
Begoña Pizà(AL)
Francesca Maria Duran (suport a tercer a mitja jornada)
L’escola compta també amb María de Carmen Vaquero (mestra de religió) .
El dia d’atenció a pares/mares és el dimecres, de 8 a 9 o de 14 a 15 hores
(consultau horari amb el respectiu tutor/a)
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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. En horari lectiu l’accés al Centre de tot l’alumnat serà
sempre per la porta de primària
Els nins i nines que fan ús del servei de menjador o activitats
extraescolars sortiran, en acabar el servei i l’activitat respectiva pel
carrer Magnòlies (barrera blanca) a les 16 hores (després de menjador)
i per la porta del carrer Gardènies a les 17 hores (en acabar l’activitat).
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.



Al començament de cada curs acadèmic els pares o tutors dels alumnes
han de triar si els seus fills han de fer l’assignatura de religió o la de
valors socials i cívics (ambdues avaluables). Per això tots aquells que
vulguin canviar l’opció del curs anterior han de sol·licitar al tutor el full
corresponent i entregar-ho fins dia 16 de setembre.

EQUIP DIRECTIU
Director: Jaume Cañellas Cap d’Estudis: Cecilia Plaza
Camallonga.

Secretària: Maribel

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
Secretaria
Direcció
Cap d’Estudis
Dimecres i divendres de Dilluns i dimarts de 9 a
9 a 10 h.
10 h.
Dijous de 9 a10 i
Dimarts i dijous de 13:15 Dimecres i divendres de dilluns de 13:15 a 14h
a 14 h
13'15 a 14 h.
CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar del centre està integrat per les persones següents:
President: Jaume Cañellas
Cap d’Estudis: Cecilia Plaza
Secretària: Maribel Camallonga
Representants dels mestres: Margalida Sánchez, M. Carmen Moral, Susana
Mir, Matilde Martínez i Yolanda Trilla
Representants dels pares/mares: M. Victoria Muñoz, Javier Díaz, Catalina Mª
Quetglas i Teresa Lagar (representant de l’APIMA).
Representant de l’Ajuntament de Bunyola: Sandra LLop

MATERIAL DIDÀCTIC I ESCOLAR
L’alumnat abonarà una quantitat anual en concepte de 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 de BMN Sa
Nostra ES53 0487 2185 1720 0000 3155 - anotant el nom i curs de
l’alumne- entre el 12 i el 30 de setembre de 2016. El justificant del pagament
s'ha de lliurar al respectiu tutor/a dins el termini fixat per fer efectiu l'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 dels tutors/tutores. A tal efecte s’ha de complimentar un formulari que es
lliurarà a l’inici de curs. Enguany, els preus del servei són els següents:
Alumnat que en faci ús diari 6.33€ per dia. (Es paga mensualment).
Alumnat que en faci un ús ocasional: 6.80 €.(Es paga a les monitores el mateix
dia d’ús.)
El servei de menjador i funcionament de la cuina començarà dilluns, DIA
12 DE SETEMBRE DE 2016.

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 al tutor/a 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. NO HEU DE TELEFONAR AL CENTRE PER COMUNICAR
ABSÈNCIES O RETARDS.

SORTIDES DIDÀCTIQUES
Amb antelació suficient, es comunicarà als pares i mares cadascuna de
les activitats que s’aniran realitzant puntualment durant l’any acadèmic.
INFORMACIONS D’INTERÈS














El DIVENDRES serà el DIA DE LA FRUITA per a tota l’escola. 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.
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
anirem donant més detalls.
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. Començarà al mes
d’octubre.La direcció del seu blog és http://bibloflorteca.blogspot.com.es/
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. 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...).
Durant aquest curs continuam també amb el pla d’actuació ambiental en
el centre. Recordau utilitzar les carmanyoles i no fer ús del paper
d’alumini.
Pel bon funcionament del Centre recordam que les famílies han de
deixar i recollir els infants a la porta de l’escola.
Recordam també que no està permès jugar al pati abans i després de
les classes
Podeu
trobar més informació
del centre
al seu blog
http://cpgasparsabater.blogspot.com.es/
BON CURS A TOTHOM!

