7.– LLIBRES DE TEXT, MATERIAL ESCOLAR I
EQUIPAMENT.
Les famílies dels infants de primària que ho desitgin
es poden adherir al fons de llibres. Aquest projecte
té com a objectius reutilitzar els llibres en bon estat i
abaratir el seu cost a les famílies.
El centre compra un material per utilitzar de manera
conjunta el que suposa un estalvi per a les famílies,
una major organització, treballar el valor de saber
utilitzar un material comú i que tots els infants disposin en el moment de realitzar una activitat de tot el
material necessari i en les mateixes condicions. Per
aquest material, per a les fotocòpies i l’agenda es paga una quota anual que aprova el Consell Escolar cada
curs escolar.
A final de cada curs s’ofereix un llistat amb altre tipus de material que necessitaran els infants i que han
de dur de casa.
A les classes d’educació física han de dur l’equipament
esportiu adequat per a aquesta activitat.
8.– PROJECTES.
A)
SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT
Des del curs 2015/16 som centre certificat per
AENOR. L’objectiu principal del programa és aplicar a
l’escola un sistema d’organització i avaluació que ens
faci millorar la tasca diària.
B)
CENTRE ECOAMBIENTAL.
La nostra missió pretén fomentar el respecte i tenir
cura de l’entorn, punt de partida de molts d’altres
aprenentatges.
C)
FONS DE LLIBRES.
Aquest projecte proporciona un estalvi a les famílies i
enriqueix els alumnes amb una finalitat educativa: estalvi de recursos, intercanvi, reciclatge, cura dels materials.
D)
CENTRE SOLIDARI.
Som un centre adherit a la Xarxa de Centres Solidaris
del Fons Mallorquí de Solidaritat. Organitzam activitats solidàries per tal de contribuir en aquest i altres
projectes.

D) XARXIPÈLAG 2.0 /SAMSUNG SCHOOL/
GOOGLE APPS FOR EDUCATION.
L’objectiu d’aquests projectes és que la tecnologia es
converteixi en una eina més en el procés d’ensenyament
aprenentatge dels nostres alumnes, així com fomentar el
treball cooperatiu entre iguals.

9.-PROJECTE LINGÜÍSTIC

El Ceip Juníper Serra està situat al carrer
Escultor Galmés,s/n de Petra.

El Català és la llengua de l’entorn escolar.
L’escola ha de promoure la introducció dels
alumnes en la nostra realitat sociocultural, i és per això
que posarà en joc els mitjans necessaris perquè tothom
s’integri per igual en la nostra societat.

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Telèfon i fax: 971561269
Email: ceipjuniperserra@educaib.eu
Web: www.cpjuniperserra.com

Així el català, llengua pròpia de les Illes Balears, serà la
primera llengua i l’eina fonamental de l’aprenentatge; per
tant, aquesta serà la llengua base referencial, vehicular i
d’ensenyament en l’àmbit escolar.
El temps de classe s’utilitza sempre la llengua corresponent a l’àrea que s’imparteix.
El nostre centre té en compte la realitat sociolingüística
de l’alumnat. Hi ha continuïtat i coherència metodològica
entre el que es fa en català i el que es fa en castellà, ja
que l’objectiu final és que l’alumnat sigui competent en
ambdues llengües.
Començam la iniciació a la llengua estrangera (anglès) a
partir de l’etapa d’Educació Infantil, als 3 anys, per tal
d’adquirir un bon nivell de competència en aquesta.
Participam al programa d’auxiliars de conversa en anglès
el qual es renova anualment en funció de la seva aprovació
i concessió per part de la conselleria.
Per tal d’ajudar als alumnes amb l’expressió oral en les
diferents llengües el professorat que imparteix aquestes
àrees és diferent en cada una d’elles.

•
•

•
•
•

OFERTA EDUCATIVA
- 2n cicle d’Educació Infantil
- Educació Primària
- Aula UEECO.
OBJECTIUS
Fomentar i promocionar persones respectuoses,
responsables, solidàries i tolerants, propiciant un
bon clima de convivència.
Aconseguir un nivell òptim de formació acadèmica, amb l’assoliment dels continguts i les competències curriculars, partint de l’esforç, la motivació
i superació i la satisfacció personal de l’alumnat.
Preparar persones per a la vida i la seva integració
a la societat.
Potenciar una escola participativa, de millora contínua, reconeguda per la qualitat i que generi satisfacció en tota la comunitat educativa.
Integrar les TIC en el currículum per millorar la
motivació i aprofundir en la millora de les habilitats cognitives.
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1.– PRESENTACIÓ.
El curs 2017-18, el centre comptarà amb 4 unitats
d’educació infantil, 10 de primària i una aula
UEECO. Actualment el nombre d’alumnes és de 270
i el claustre de professors/es està format per 26
mestres i una auxiliar tècnic educatiu.
El centre disposa d’ especialistes de llengua estrangera, música, educació física ( psicomotricitat), pedagogia terapèutica, audició i llenguatge i
orientadora.
A més de les corresponents aules, el centre disposa d’una aula específica per tallers de llengües i
una per matemàtiques, així com de biblioteca, aula
multiusos, gimnàs, aula de psicomotricitat, menjador i aules de suport. També hi trobam dos patis,
un per a infantil i l’altre per a primària, dotats amb
jocs i pistes esportives.
Quant a tecnologia disposam de tablets del Projecte Samsung Smart School ( el curs 2015/16,
2016/17 i 2017/18), ordinadors portàtils , PDI a
totes les aules de primària i una a infantil.
2.– HORARIS I CALENDARI ESCOLAR.
L’horari del centre és de dilluns a divendres de
9:00 a 14:00hores. Els horabaixes s’organitzen activitats extraescolars de les 15:00 a les 17:00h a
càrrec de l’AMIPA.
L’inici i final de curs ve marcat per la normativa de
la Conselleria d’Educació i Universitat. L’inici sol
ser a mitjan setembre i el final de curs devers dia
22 de juny. Hi ha dos períodes de vacances que
coincideixen amb les festes de Nadal i Pasqua.
Al full informatiu del setembre s’especifiquen els
dies no lectius del curs.

3.– EQUIP DOCENT.
Al full informatiu que es dóna a principi de curs s’infor
L’equip docent del centre està format per :
•
L’equip directiu que gestiona el centre i que també vos informarà de temes com la matrícula, el
menjador, les ajudes econòmiques....
•
Els tutors i les tutores que tenen assignats els
grups i orienten i atenen les necessitats educatives de l’alumnat.
•
Els/les especialistes de música, d’educació física,
d’anglès, de pedagogia terapèutica, d’audició i
llenguatge, d’educació especial i d’orientació que
treballen conjuntament amb els tutors/es .
4.– SERVEIS.
MENJADOR
El servei de menjador escolar atén els infants de les
14:00 a les 15:30h de dilluns a divendres.
Aquest funciona atès per un monitor/a de l’empresa
concessionària Can Arabí de Binissalem.
El preu del menú es determina a principi del curs escolar i varia segons siguin alumnes fixes o eventuals.
ESCOLA MATINERA
El centre ofereix diàriament el servei d’escola matinera
de les 7:30 a les 9:00h gestionada per l’AMIPA.
5.– AVALUACIÓ I INFORMES.
Cada trimestre s’entrega un informe a la família per
informar-la del grau d’assoliment dels objectius.
Els informes del primer i segon trimestre s’entreguen
als alumnes. Les famílies interessades en comentar algun aspecte poden sol·licitar una entrevista al tutor/a.
Els informes del darrer trimestre s’entreguen directament a les famílies mitjançant una entrevista.

6– RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES.
Una bona relació, cooperació i comunicació entre les famílies i l’escola és fonamental per
aconseguir una bona educació per als vostres
fills i filles. Per això, el centre i tot l’equip docent estan oberts a les vostres demandes.
El dia establert per a les visites dels pares i
mares és el dimecres de les 8.00 a les 9:00 hores, sol·licitades o bé pels docents o bé per les
famílies. Convé, no obstant, que sol·liciteu la
vostra visita al tutor/a corresponent per tal
d’evitar esperes innecessàries.
Mitjançant el FULL INFORMATIU s’informa a
la Comunitat Educativa de temes diversos i actuals, com poden ser: activitats , convocatòries
d’ajudes de menjador, matrícula, activitats de
l’AMIPA...
Els canals de participació dels pares i mares
dels alumnes a l’escola són l’AMIPA (Associació
de mares i pares d’alumnes) i el Consell Escolar
del centre.
L’escola, en col·laboració amb l’AMIPA, organitza activitats en les que poden participar les
famílies, com són: Festa de Nadal, Sant Antoni,
fi de curs, setmana cultural i altres activitats
puntuals.
Les famílies poden fer-se sòcies de l’AMIPA.
Aquesta associació organitza les activitats extraescolars del centre, l’escola matinera i també participa i subvenciona altres activitats.

