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PUNTUALITAT A LES ENTRADES I SORTIDES:

JUSTIFICACIÓ DE LES ABSÈNCIES :

L'entrada al matí és a les 9:00h. Us pregam puntualitat ja que
les classes comencen a les 9:00h en punt. A les 9:10 es tancaran
les barreres del centre i els nins/es que arribin més tard han d'anar
a la secretaria del centre, per tal que els acompanyin a les classes,
ja que els familiars no poden pujar per facilitar l'accés al centre
dels alumnes.

En cas que el nin/a no pugui assistir a classe, podeu
telefonar al centre per justificar la seva absència (971756704) o bé mitjançant escrit a la bosseta o justificant
mèdic en tornar a classe.

La sortida al migdia és a les 13:50h pels alumnes d'ed. infantil. En
cas de retard els alumnes es duran a dinar al menjador. Els
nins/es que surten a les 14:00h no poden quedar-se al pati per jugar.
Els dies de pluja els alumnes d'educació infantil faran fila al
porxo segons les marques indicades al terra.

COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT DEL CENTRE:
Si voleu xerrar amb el tutor/a o qualsevol altr@ mestr@ del
vostre fill/a podeu fer una petició per escrit ficada a la
bosseta del berenar o bé cridar per telèfon al centre.
En cas que hagueu de donar una informació urgent als
mestr@s podeu telefonar al centre durant l'horari lectiu i se li
farà arribar la informació el més aviat possible.
Hem d'intentar evitar fer xerrades els dematins en el moment
de les entrades, ja que endarrerim el funcionament del centre,
i cercar altres moments o eines que facilita el centre per
a agilitzar la comunicació família-escola.

DADES MÈDIQUES:
Sempre que els infants presentin símptomes de qualque
malaltia contagiosa, encara que sigui lleu, no podran assistir
a classe. Si l'infant pateix alguna al·lèrgia o malaltia
significativa heu d'entregar informe mèdic.
Heu de revisar els caps dels nins/es habitualment per evitar el
contagi de polls. En cas de tenir-ne , avisau al vostr@ tutor@ i
posau remei. Respecte als nins i a les nines que reiteradament
tenen polls, es recomana a les famílies que es posin en
contacte amb un equip de pediatria del centre de salut.
Els mestres no poden administrar medicaments. Sempre que
sigui possible, administrau-los fora de l'horari escolar. Si no és
possible, heu de donar-lo al vostr@ tutor@ junt amb el full
d'autorització de medicaments que tenim al centre i la
recepta/informe mèdic.

BERENARS I ANIVERSARIS:
Durant tota la setmana els berenars han d'esser saludables i
variats , evitant bolleria industrial,dolços,llepolies ,etc. El
berenar s'ha de dur dins una carmanyola, prescindint del paper
d'alumini. També han de dur una botella d'aigua amb el nom
escrit i un torcaboques de tela també amb el nom.
A efectes pràctics us demanam que no duguin iogurts, ni sucs,

ni batuts.
Durant la jornada lectiva no es poden repartir invitacions d'aniversaris o festes. Si es vol celebrar l'aniversari al centre es pot dur
una coca llisa (sense cobertures especials) o galletes.
Vos demanaríem que no duguéssiu llepolies per repartir.
Al centre volem promoure l'alimentació saludable.

En el cas que vulgueu entregar algun tipus de material, berenar, etc. als vostres fills/es després de les 9:15h, per favor
deixau-ho a secretaria del centre i ja se'ls farà arribar. En cap
cas es pot donar res als nins/es per les barreres del centre.
Els alumnes pujaran i baixaran les escales del centre sempre
acompanyats d'un adult, per això és molt important que siguin
puntuals a la fila el dematí. En cas d'arribar tard, han d'esperar
a que acabin de pujar la resta dels alumnes i si necessiten
ajuda, demanar-la a la secretaria del centre.
L'entrada dels vianants del centre és per la porta de la
Carretera de Valldemossa, 15.Hi ha una altra porta d'entrada
al centre, pel carrer Lluís Alemany i Pujol, que és entrada
preferent de vehicles. En cas de fer servir aquesta porta heu
de vigilar els vostres fills/filles per evitar accidents.

HORARIS DEL CENTRE I TELÈFONS DE CONTACTE:
Servei de matinet: 7:30 a 9 hores (no hi pot haver nins abans de les
9 del matí tot sols al centre).
Horari del centre: 9 a 14 hores.
Servei de menjador: de 14 a 15:30 hores.
Activitats extraescolars: de 15:30 a 17:30 hores de dilluns a dijous.
Secretaria del centre: 9:30 a 10:30 del mati.
Cap d'estudis i Direcció: dijous de 14 a 15h.
Reunions amb mestres del centre (amb cita): dijous de 14 a 15h .
Telèfon del centre: 971 756704
Telèfon de coordinadora de matinet i activitats extraescolars
(Mercè Revert): 650 380 545
Telèfon del menjador ( Lluís París): 637 186 934

ALGUNES NORMES DE CONVIVÈNCIA:

A l'hora de les sortides els pares no han d'entrar al rebedor
del Centre. Esperaran que surtin per la porta principal els
alumnes d'Educació Infantil i per la porta del pati els
alumnes de primària. Queda totalment prohibida l'entrada
de vehicles no autoritzats ni animals domèstics en el recinte
escolar. PREGAM no bloquegeu els accessos de vehicles al
recinte en el moment d'entrades i sortides.
Quan un alumne hagi de sortir del centre en horari lectiu, de
menjador o d'activitats extraescolars, haurà de portar una
justificació signada pels pares o tutors. Aquests es faran
responsables i s'encarregaran de recollir-los. En cas que hagi de
venir una altra persona (que no siguin el pare o mare) a recollir
els infants, han d'estar previament autoritzats pel pare i mare.
A la secretaria del centre i a la web disposam d'un model per fer
aquestes AUTORITZACIONS.
En cas d'accident o d'urgència es cridarà sempre en primera

instància als pares, ja que els nins se senten més conhortats amb
la seva presència. És imprescindible que a la fitxa d'assegurança escolar o a qualsevol altre document ens faceu saber els
telèfons d'emergència i COMUNIQUEU A SECRETARIA els canvis durant
el curs.

MENJADOR I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Les barreres metàl·liques del recinte quedaran tancades
el temps de menjador i d'activitats extraescolars. Per accedir
al recinte s'haurà de tocar el porter automàtic, per això vos
demanam que es respectin els horaris d'entrada i sortida d'aquests
serveis.
Aquest centre escolar és un ESPAI SENSE FUMS, d'acord amb
la normativa vigent al respecte, per tant, no es pot fumar en tot
el recinte escolar.

FESTES QUE ES CELEBREN AL CENTRE:
1.- Concert de Nadal (cap al final de primer trimestre). El
mestre de música prepara un concert de nadales amb tots
els alumnes del centre.
2.- Torrada de St Antoni – St Sebastià (mes de gener),amb
la col·laboració de l'AMIPA Annexa Magisteri, s'organitza una
torrada al centre, l'horabaixa amb tota la comunitat educativa.
3.- Festa de Carnestoltes: Un dia durant l'horabaixa (després de
les activitats extraescolars) es fa una festa amb tota la
comunitat educativa ( alumnes, mares, pares i mestres del
centre). La preparació de la festa la duu a terme l'AMIPA

Annexa Magisteri. En els darrers anys s'han organitzat colles
per grups-classe i participen de la festa o desfilada, amb
temàtica lliure o bé relacionat amb el tema de la classe.
4.-Jaia Corema (durant les set setmanes entre Carnestoltesn i
Pasqua), es fa a nivell intern amb els alumnes.
5.-Teatre escolar (en el darrer trimestre).Els alumnes de 6è de
primària representen una obra que han preparat durant tot el
curs pels seus companys dins la Mostra de Teatre de l'Ajuntament de Palma.
6.- Sopar a la fresca (un divendres del mes de juny).
S'organitza amb col·laboració de l'AMIPA Annexa Magisteri un
sopar al pati del centre.

