CEIP SA GRADUADA
Av. Josep Maria Quadrado, 12. 07703 Maó.
Tel/fax: 971360430 ceipsagraduada.mao@educaib.eu

INFORMACIÓ INICI DE CURS 2017/18
El Claustre de l’escola us dóna la benvinguda i aprofita per passar-vos les següents
informacions que considerem del vostre interès per conèixer millor el funcionament del
centre.
Aquest curs l'equip docent del CEIP Sa Graduada és el següent:
Educació Infantil:
EI 3 anys: Sara Sintes.
EI 4 anys: Sara Pons
EI 5 anys: Magdi Columbrans.

Suport: Mercè Rebull.
PT: Irene Prieto i Mar Pons.

Educació Primària:
1r curs: Rita Ameller.
2n curs: Susana Mascaró.
3r curs: Xus Carreras.
4t curs A: Mar Pons i Pepi Crespo.
4t curs B: Miquel Mas.
5è curs: Cam Guillem.
6è curs: Soqui Rojo i Marta Cladera.
Especialistes:
Ed. Física: Amanda Camps i Cam Guillem.
Ed. Musical: Juan E. Vargas .
Religió: Irene Ydoate.

Especialistes Anglès:
Gemma Riudavets (1r, 2n i 3r).
Xavier Febrer (4t, 5è i 6è).
Dany Rose (EI4t, Ei5è, 1r, 2n i 3r).
2a assesora (EI6è, 4t, 5è i 6è).
Auxiliar de conversa: Mariah Amendola.
Equip de suport
PT: Irene Prieto, Soqui Rojo i Mar Pons.
Audició i Llenguatge: Carmen Andreu.
Att. Diversitat: Pepi Crespo.
Orientadora EOEP: Raquel Gomis.
PTSC: Núria Carretero.

Equip Directiu / Horari d'atenció
Directora: Amanda Camps

Cap d'Estudis: Juan E. Vargas

Dimarts, dimecres i divendres 8:30-9:30h
Dijous 12:30-13:30h

Dimecres 8:30-10:00h
Divendres 12:30-13:30h

Secretària: Marta Cladera
Dilluns i dijous 8:30-9:30h
Dilluns, dimecres i divendres 12:30-13:30h

----------------------------------------------------------------------------------

Horari de les classes:
•
•

•
•
•

L´horari de les classes continua de 8’30h a 13’30h. La reixa de l'entrada s’obrirà a
les 8’20h i es tancarà a les 8’40h. Es demana puntualitat a les entrades i
sortides.
Les faltes de puntualitat i assistència s’han de justificar.
Els pares/mares dels fillets d’infantil els poden acompanyar fins a classe per la porta
de la dreta de l'edifici. Els poden recollir a partir de les 13’25h.
Els fillets de primària entraran per la porta de l'esquerra i pujaran a classe quan soni
la música d'entrada. Els professors els esperaran a l'aula. La sortida dels alumnes de
1r i 2n es farà per la porta de la dreta.
En el cas que l’alumne s’hagi deixat el berenar, material, etc, aquest s’ha de
deixar al porter de l’escola. Ell s'encarregarà de portar-lo a classe.

PER SORTIR
DEL
CENTRE

Si durant l’horari escolar algun alumne/a ha de sortir de l’escola, ha de
presentar la corresponent autorització signada pel pare/mare als mestres.
L'alumne/a esperarà a secretaria fins que el venguin a cercar. En cap cas
es deixarà als alumnes sortir del centre tot sols.

DADES
FAMILIARS

És important que comuniqueu al tutor i a la secretària del centre qualsevol
canvi de domicili o de telèfon. Necessitem les dades actualitzades per
contactar en cas d’urgència.

MATERIAL
D'AULA

Tots els alumnes han d'aportar la quantitat de 15€/trimestre per a la
compra de material del seu grup. Aquests doblers es poden pagar a
secretaria o, com a novetat, realitzant un ingrès al següent compte:
ES92 2056 0012 2910 0147 3121
! Posar com a concepte “pagament / trimestre / nom alumne”

BERENARS

Alimentació saludable: Evitar berenars prefabricats, sucs, cacaolats, etc...
S'ha de portar el berenar dins una fiambrera amb el nom posat, evitant
embolicar-lo en plàstic o paper d'alumini. A Infantil es poden celebrar els
aniversaris portant una coca; a Primària no es celebren els aniversaris.

VISITES ALS
TUTORS

L’horari de tutoria amb els pares/mares és el dimecres de 13.30 a 15.00
hores, avisant amb antelació. Per a les reunions grupals, l'AMPA
organitzarà un sevei de guarda per qui ho necessiti. Tindrà un preu de
2€/fillet; serà gratuït pels socis.

MENJADOR
ESCOLAR
TIQUETS
ESCOLA
MATINERA

El servei de Menjador és de 13’30h a 15’30h.
El preu menusal es 122,85€. Aquelles famílies que vulguin deixar els seus fills
a menjador de manera eventual han de comprar tiquets diaris; el preu és
de 7,68€.
Els tiquets s'han de comprar dilluns i dimecres (8'30h / 13'30h) a la
consergeria.
L’Escola Matinera funciona cada dia de 7’45h a 8’30h.
El cost és de 15€ mensuals, i 2€ un dia.

Les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA s’iniciaran el mes
d’octubre fins el maig. Al tríptic que entregarem el primer dia de classe
ACTIVITATS
teniu informació i horaris de totes les activitats i el full de preinscripció. El
EXTRAESCOLARS
pagament es realitzarà una vegada l'alumne/a estigui acceptat a
l'activitat. Podeu trobar més imformació a la web del centre.
DELEGATS DE
PARES

Cada classe triarà el seu delegat/da de pares/mares. Aquesta persona
farà de vincle entre l'escola, l'AMPA i les famílies.
1r TRIMESTRE: 12 d'octubre / 1 de novembre / 6 i 8 de desembre
Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 6 de gener.

DIES NO LECTIUS

2n TRIMESTRE: 17 de gener /28 de febrer / 1 i 2 de març
Vacances de Pasqua: del 29 de març al 8 d'abril.
3r TRIMESTRE: 30 d'abril / 1 de maig
Final de classes: 22 de juny.

INFORMES
D'AVALUACIÓ

1a: 21 de desembre.

2a: 27 de març.

3a: 25 i 26 de juny.

! Els informes poden ser recollits només pels pares, mares o tutors dels alumnes.

Us animem a participar en la vida quotidiana del centre. Esperem la vostra col·laboració a les
diferents activitats obertes a les famílies; els vostres coneixements o experiències poden
contribuir al procès d'aprenentatge dels vostres fills/es!
Podeu trobar més informació sobre el centre a la nostra web: https://www.ceipsagraduada.es
Us desitjam que el present curs sigui molt profitós per a tots els que formem la comunitat educativa.

L’Equip Directiu

