CEIP ES PUIG

RED DE ESCUELAS ASOCIADAS A LA
UNESCO
Illes Balears

EL NOSTRE WEB:
http://www.ceipespuigsoller.com/
Telèfon: 971630372

A.P.I.M.A:
apimaespuig@gmail.com
facebook “Apima Es Puig”

INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE.
1.- EL CENTRE:
"Es Puig" té 3 aules d'educació infantil,12 aules d'educació primària i 1 aula
UEECO.
El centre té un pati per a ús exclusiu dels alumnes d'infantil i un pati general amb
pista de futbol, bàsquet i volei així com un pati de terra pels alumnes de primària.
Les aules d'infantil gaudeixen d'una sala de psicomotricitat. El centre a més disposa
d'un gimnàs pels alumnes de primària i també pot utilitzar el pavelló situat al costat de
l'escola. «Es Puig» té aula de dramatització, biblioteca, aula d'anglès, aula de música,
aula de religió i vàries aules per fer suport.
El centre té dos mestres especialistes en llengua anglesa, dos en educació física i
un mestre que imparteix educació musical. L'escola també disposa d'un equip
d'orientació integrat per una orientadora educativa i un treballador social (PTSC), amb
atenció setmanal a alumnes i pares, i un equip de suport format per 8 persones: 3 PT,
2 AL (una d’elles compartida amb una altra escola),1 AD i 2 ATE.
La llengua vehicular de la nostra escola és el català. A l’etapa infantil els nins
comencen a aprendre a llegir i a escriure en català. A partir de 1º de primària
comencen amb l’assignatura de castellà. A final de primària han de dominar els dos
idiomes.
El nostre centre forma part de la xarxa d' "Escoles Associades a la
UNESCO" des de l'any 1989. Els projectes i activitats desenvolupades per aquestes
escoles estan relacionats amb:
a) La cultura de la Pau.
b) El desenvolupament sostenible.
c) El patrimoni cultural.
La nostra escola també participa en un programa d’intercanvi i formació europeu
«ERASMUS+».
A partir de primària, el centre compta amb un programa de reutilització de llibres.
Els alumnes paguen una quota molt reduïda a principi de curs per tenir dret als llibres de
text i els tornen en bon estat en acabar el curs escolar.
Els alumnes també paguen una quota anual per material (fotocòpies,agenda,material
de plàstica,...) a principi de curs.
Els alumnes, a partir de primària, disposen d'una agenda escolar com a medi de
comunicació família/escola on es poden justificar les faltes d'assistència i els retards, així
com altres informacions que els pares considerin oportunes.
El nostre centre compta amb una associació de pares (APIMA Ceip Es Puig) que
organitza diverses activitats, subvenciona algunes sortides escolars, col·labora en les
principals festes de l'escola,...

2.- HORARI ESCOLAR:
Setembre, juny i tots els divendres del curs:


ESCOLA MATINERA: de 7:30 a 9:00h.



HORARI LECTIU: de 9:00 a 14:00h.



MENJADOR: de 14:00 a 15:00h.



AUTOCAR: a les 9:00 i a les 15:00h.
Mesos d’octubre a maig (de dilluns a dijous):



ESCOLA MATINERA: de 7:30h. a 9:00h.



HORARI LECTIU: de 9:00h. a 14:00h.



HORARI MENJADOR: de 14:00 a 15:30h.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ESTUDI: de 15:30 a 17:00h.



AUTOCAR: a les 9:00 i a les 17:00h.
2.1.- HORARI DIRECCIÓ:
De dilluns a divendres de 9 a 10h. Per a altres hores, s'aconsella concertar
cita per telèfon (971 63 03 72).
2.2.- HORARI SECRETARIA:
De dilluns a divendres de 9 a 10h.
Puntualment, en època de sol·licituds de beques i matrícules, hi haurà un
horari especial del qual se us informarà.
2.3.- DIA DE TUTORIA (visita de pares):
Els dijous de 14.00 a 15.00h. Per evitar molèsties millor concertar hora amb
el tutor/a, mitjançant l’agenda escolar.
2.4.- ENTREVISTES AMB L´EQUIP D’ORIENTACIÓ:
Concertar hora a través del tutor/a o la cap d’estudis.

3.- SERVEIS:
3.1.-TRANSPORT ESCOLAR:

Preu: gratuït, prèvia inscripció. Els alumnes d'infantil han d'utilitzar
obligatòriament el servei d'escoleta matinera (modalitat bus) per poder utilitzar
aquest servei. Tots els autocars disposen de monitores de vigilància.


Línies:
-Port de Sóller: aturades a l'Església i Sa Torre.
-Sóller: aturades al Bar Stop, Petanca (c/Cetre) i Can Repic.
-Fornalutx: aturades Can Rave, Can Randeta, Binibassí i Fornalutx.



Horaris:
-Setembre, juny i tots els divendres del curs: a les 9:00 i a les 15:00h.
-Mesos d’octubre a maig (de dilluns a dijous): a les 9:00 i a les 17:00h.

3.2.- MENJADOR (tel. 971 633663):


Preu diari: 6€ (6,25€, eventuals).



Horari:
-Setembre, juny i tots els divendres del curs: de les 14:00 i a les
15:00h.
-Mesos d’octubre a maig (de dilluns a dijous): de les 14:00 i a les
15:30h.
Per qualsevol problema relacionat amb el menjador es prega contactar
directament al telèfon de l’empresa.

3.3.- SERVEI DE BERENAR:
El menjador té servei de venda de panets a hora de pati.


Preu del panet sencer: 1€



Preu de ½ panet: 0,50 cèntims.
Cada dilluns és pot comprar també una peça de fruita.

3.4.- ESCOLETA MATINERA:

· MODALITAT A: DE 7.45 A 9:00H.
· MODALITAT B: USUARIS BUS.
TARIFES (curs 2016-17)
MODALITAT A (a partir de SOCIS APIMA MODALITAT B (bus)
les 7,30h)
Cada dia

25,00
€/mes

23,00€/mes

4
dies
setmana

per 23,00
€/mes

22,00€/mes

3
dies
setmana

per 20,00
€/mes

19,00€/mes

1 dia o 2 per 16,00
setmana
€/mes

15,00€/mes

Esporàdics

3,50 €/dia

Mesos de setembre i juny

Quota única: 10 € al mes

3,00 €
15,00€ Mesos de setembre i juny: 5,00€

3.5.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
D'octubre a maig i de dilluns a dijous de 15:30 a 17:00h.
Monitors especialitzats fan activitats de psicomotricitat, anglès, ceràmica, art
i creativitat,...
També existeix la possibilitat de servei de guarderia/estudi fins a les 17h.
inclòs en el preu del servei de menjador.

4.- ALGUNES NORMES GENERALS DEL CENTRE A TENIR EN COMPTE:


No es permet l’ús d’aparells electrònics al centre (mòbil, MP3,MP4...), per tal
d’evitar molèsties, possibles pèrdues, desperfectes,...

El centre disposa de pilotes per jugar a l’hora del pati per tant no és
necessari que els alumnes les duguin de casa.

Excursions: s'ha de signar obligatòriament una autorització per a poder
participar a les sortides programades.

Es prega puntualitat tant a l’entrada (9:00h) com a les sortides (14:00h,
15:00h/15:30h o 17:00h).

Els alumnes d'infantil que arriben tard hauran d'entrar al centre per l'entrada
principal i des d’allà seran acompanyats per un/a mestre/a a la seva classe.


Els alumnes d’infantil a partir de les 15:3



0 s’hauran de recollir a l’entrada principal i no al pati d’infantil.


A la sortida del centre, els infants de primària només poden anar-se'n tot sols
si prèviament els seus pares o tutors han signat la pertinent autorització facilitada
per el/la tutor/a.

Per considerar-ho perillós, el centre no permet als alumnes anar a esperar a
la volta de la carretera del Puig Major o davant de la piscina municipal.

