ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER
AJUDAR AL SEU FILL/A
 Arribar amb puntualitat a l’escola.
 Portar el material que recomanen els/les mestres.
 Comunicar al tutor/a qualsevol circumstància de
canvi de domicili, telèfon, separacions, nous germans...

CEIP

SA GRADUADA

 Justificar sempre les faltes d’assistència al tutor/a.
 Per a l’infant és important la higiene, vigileu-la i recordeu a dur el necesser per a Educació Física.
 L’escola recomana a l’alumnat una alimentació sana, procurin donar un berenar saludable (pa amb
companatge o fruites). Reutilitzeu les bosses de
plàstic i eviteu el paper d’alumini.
 Demaneu una entrevista amb els tutors/es si teniu
dubtes.
Penseu que els/les mestres sempre volen el millor per
als vostres fills, mantenir una bona comunicació
amb l’escola és molt beneficiós!

Serveis
 L’alumnat que ho necessitin poden quedar a menjador,
tant de manera fixa, com en dies puntuals. L’horari és
de 13:30h a 15:30h.
 Hi ha servei de guarda matinera abans d’iniciar-se les
classes (7:45h a 8:30h).
 Cada any s’ofereixen activitats extraescolars, organitzades per l’AMPA del centre, en horari de capvespre.
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Dades d’interès
 El centre imparteix el 2n cicle d’Educació Infantil (de 3
a 6 anys) i tota la Primària (de 6 a 12 anys).
 L’escola obre en horari de jornada continuada, de
8:30h a 13:30h.
 El professorat del centre està format per tutors/es
d’Infantil i Primària i mestres especialistes d’Educació
Musical, Educació Física, Llengua Anglesa, Pedagogia
Terapèutica, Logopèdia, Atenció a la diversitat i Religió.
 El català és la llengua vehicular de les relacions internes i externes i dels aprenentatges; la font d’informació i vehicle d’expressió del nostre centre. També tenen presència curricular el castellà, pel seu caràcter
de llengua oficial i l’anglès, com a eina per a un accés
més ampli a la informació i a altres cultures. Tres de
les matèries s’imparteixen en anglès amb el suport de
dues assessores British.

Instal·lacions
 Les classes són espaioses i tenen bona il·luminació.
 Totes les aules de primària disposen d’ordinador amb
línia ADSL i connexió en xarxa. La majoria disposen de
pissarra digital.
 Disposem d’un aula específica d’informàtica.
 Disposem d’un gimnàs d’ús compartit per a les classes
d’EF i psicomotricitat.
 També comptem amb una sala de música amb dotació
instrumental i de mitjans informàtics d’enregistrament i
reproducció.

SECCIÓ LINGÜÍSTICA D’ANGLÈS
L’escola està dins el projecte d’anglès del Ministeri d’Educació i Cultura i el British Council anglès. L’alumnat des
d’infantil fins a sisè de Primària treballen àrees del currículum en llengua anglesa amb mestres nadiues. Consulteu el Projecte Lingüístic del Centre.
PROJECTE XARXIPÈLAG
El centre participa des del curs 99/00 en l’ús de les tecnologies aplicades a totes les àrees de l’ensenyament i a la
gestió del centre. Integrem les eines tecnològiques com a
estratègies metodològiques en el procés d’ensenyamentaprenentatge.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Es té en compte la diversitat de l’alumnat, que està atesa
per l’equip de suport del centre. L’Equip Psicopedagògic
(EOEP) ens visita setmanalment per tal d’atendre les necessitats puntuals o de seguiment dels fillets/es.

A l’escola, l’Associació de Mares i Pares d’alumnes realitza
una tasca activa i de recolzament constant al centre:
 Col·labora conjuntament amb l’equip directiu gestionant
activitats puntuals.
 Organitza l’escolar matinera, la guarda per a les reunions de famílies, les activitats extraescolars, les xerrades
per a pares i mares, les colònies i altres festes.
 Col·labora donant suport a projectes educatius que impulsa el centre: taller d’escacs, projectes de producció
musical, projectes del pati actiu, etc.

 També funciona el Consell de Delegats/des: hi participen quatre delegats/es de cada curs de primària i s’hi
tracten temes que afecten a tota l’escola: normes de
convivència, preparació de festes o altres activitats.

Projectes d’Innovació Educativa

AMPA

Història
El CEIP Sa Graduada, és el col·legi públic més antic de
Maó. Va ser la primera escola graduada que va funcionar
a la ciutat i el primer edifici construït expressament per a
escola.
L’any 1927, el rei Alfons XIII va posar la primera pedra, la
construcció es va allargar durant tres anys, va ser inaugurat el febrer de l’any 1930 i l’abril d’aquell mateix any es
va posar en funcionament.
L’escola es va inaugurar com a “Escuela Graduada para
niños”, d’acord amb les orientacions del ministeri, i ha
anat variant fins l’actual “Col·legi Públic”. Des de la seva
inauguració fins a 1990 va ser anomenada “Primo de Rivera”; en aquest any li van donar el seu nom popular, amb
el que s’havia conegut, “Sa Graduada”.
Al curs 2013-14 es va realitzar una reforma integral de
l’edifici, adaptant-lo a les mesures de seguretat, afegint
l’ascensor i millorant les instal·lacions esportives amb la
construcció del gimnàs.

 Dóna suport econòmic per a la realització d’activitats
que es fan al llarg del curs i ajuda a millorar, amb equipament adequat, diferents espais del centre.
Podeu fer-vos socis, gaudir dels descomptes per a les famílies associades i participar en l’assemblea anual i amb
la junta de l’AMPA.

