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DOSSIER FAMÍLIES  

INICI DE CURS 
2014-2015 

 
Aquest dossier conté un recull d’informacions  del Funcionament del  
Centre i d’Activitats de L’AMPA que són vàlides per a tot el curs. Us 

demanem que el conserveu i  el tingueu a mà i que el reviseu tot 
sovint. 

 
Equip de Mestres de L’ESCOLA MALLORCA 
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1.INTRODUCCIÓ 
 
L’Equip docent  i tot el personal de l’Escola us donem la més cordial benvinguda a totes les 
famílies que s’incorporen per primera vegada a la nostra escola aquest curs escolar 2014-
2015, i a la resta de famílies us saludem i agraïm la confiança que ens heu dipositat en la 
nostra escola. Desitgem que hagueu pogut descansar i renovar energies i il�lusions. 

En educació, és clau estar ben atents als canvis de la societat i de l’entorn. Educar en un 
moment de canvis socials i tecnològics tan ràpids en el món global que estem vivint, és 
difícil i més en aquests moments, però segur que no és impossible. Això sí, el més 
important és que pares i mestres formem un equip de coalició, flexible, amb empatia, i 
cadascú al seu lloc, però entenent la posició de l’altre, i on l’única cosa prioritària a 
construir, sigui l’educació dels nostres alumnes i el seu èxit escolar, amb una confiança total 
compartida. 

Aquest curs que iniciem, continuarà amb el compromís per part de l’Equip de mestres de 
l’escola de continuïtat del nostre Projecte ja iniciat ara fa cinc cursos. 
 
El nostre objectiu prioritari i fonamental per aquest curs, a part de desenvolupar al màxim 
les capacitats de tots i cadascun dels nostres alumnes per assolir unes competències 
bàsiques que li donin les eines necessàries per la seva progressió com a persona,continua 
essent el mateix: aconseguir un excel�lent nivell en els resultats dels nostres 
alumnes, i que siguin responsables, autònoms i coherents. 
L’Escola Mallorca continuarà amb els projectes iniciats: 
 

• Agenda 21 
• Projecte Mengem més fruita i tots  els dimecres també” 
• Projecte “Bons Lectors” que inclou la Biblioteca Escolar, i Apadrinament de la 

lectura entre alumnes de 1r i de 6è 
• Projecte d’Art : Mallorca’rt 
• Projecte de “3 LLL 3” que consta de l’ús indistint de les tres llengües : Català. 

Castellà i Anglès, donant un gran impuls a la llengua anglesa en tots els nivells des 
de P3 a 6è, amb speaking i activitats en llengua anglesa dins de l’horari lectiu, amb 
la col�laboració de professors nadius i també atenció en llengua anglesa en l’hora del 
Servei de Menjador.  

• Projecte de convivència : “Tots som 1” 
• Projecte “Creem futur” Estimulem la creativitat. 
• Projecte “BIPS - Acompanyament” relació amb l’escola Bressol, Infantil, Primària i 

Sencundària. 
• També continuarem col�laborant amb els projectes de l’Ampa, i del Districte. 

 
Aquest recull d’orientacions, recomanacions i normes que teniu a les mans, estan pensades 
totes elles  per a fer possible una millor convivència  i aconseguir  un millor funcionament  
indispensable per afrontar amb èxit la nostra feina. 
Us preguem  que en feu un lectura atenta d’aquest dossier, que tingueu en compte les 
normes i orientacions que conté  i col�laboreu  en dur-les a terme  per fer entre tots  més 
fàcil  l’assoliment d’aquests propòsits i bones intencions, per als nostres alumnes .  
 

Desitgem  i esperem  la vostra col�laboració! 
 

Equip Directiu i Equip de Mestres de l’Escola 
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2. PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DE PROFESSORS 
 
Directora Anna Terré Dubà 
Cap d’Estudis Isabel Zubizarreta Taus 
Secretària  Araceli Gallego Bertolín 
 
HORARI  VISITES  EQUIP DIRECTIU 
Directora Dilluns  de 9 a 10  

Dimarts  de 9 a 10  
Dilluns de 3 a 4 
 

Cap d’Estudis Dimarts de 9 a 10 
Secretària Dilluns de 9 a 10 
 
HORARI  ADMINISTRACIÓ 
ESCOLA  

De dilluns a divendres  de 9h15’ a 10h45’ 
Dimecres de 3 a 4 

 
 
 
 
Equip d’Educació Infantil 
 
Dins del projecte que estem implementant  de Convivència  “Tots som 1”, cada 
cicle ha escollit un tema global, a partir del qual s’ha  buscat un nom per a cada 
grup. 
Des d’ara les classes les anomenarem per aquest nom. Esperem que vosaltres hi 
col�laboreu. 
 
 
 
TEMA  CICLE INFANTIL : El món fantàstic 
 
P3  FOLLETS Mònica Mayorga 
P3  FADES Vanessa Sánchez 
P4  UNICORNS Mari Gómez 
P4  DRACS Anna Garceran  
P5  MAGS Maribel Ribera 
P5  GEGANTS Manoli Molina 
Coordinadora Mari Gómez 
TEI (Tècnica Ed. Infantil) Gemma Vendrell 
 
 
MESTRES SUPORT  INFANTIL 
Reforç : Anna Riera  i Araceli Gallego 
Música: Laura González 
Anglès : Maria José Fdz-Cordeiro /Bibi Comas / Sònia Martínez 
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Equip d’ Educació Primària 
 
Dins del projecte que estem implementant  de Convivència  “Tots som 1”, cada 
cicle ha escollit un tema global, a partir del qual s’ha  buscat un nom per a cada 
grup. 
Des d’ara les classes les anomenarem per aquest nom. Esperem que vosaltres hi 
col�laboreu. 
 
CICLE INICIAL Tema : Els animals 
1r    ISARDS Pilar Ballart 
1r    LLÚDRIGUES Maria José Fdz-Cordeiro 
2n a  FALCONS Gabi Castellví 
2n b  LLOPS Amèlia del Castillo 
Coordinadora Amèlia del Castillo 
 
CICLE MITJÀ  
3r A Mª Àngels Ramos 
3r B Isa Fernández 
4t A Mª Jesús García 
4t B Marissa Suesa 
Coordinadora Mª Àngels Ramos 
 
CICLE SUPERIOR  
5è A Bibi Comas 
5è B Teresa Cases 
5è C Rosa Torra 
6è A Muntsa Forester 
6è B Pau Lozano 
Coordinadora Rosa Torra 
 
MESTRES ESPECIALISTES 
Educació Física Montse Comet i Teresa Cases 
Educació Especial Pilar  Ramos  
Educació Musical Núria Bosch i Laura Sánchez 
Llengua Anglesa  Fermí Carreño, MªJosé Fdz-Cordeiro i Pau Lozano 
Religió Dolors Ticó 
Auxiliar EEspecial Loli Martínez 
Aula d’Acollida Sónia Martínez 
Suport Primària  Laura Sánchez, Isabel Zubizarreta i Anna Terré 
 
ALTRES COORDINACIONS  
Coordinador Informàtica Montse Comet 
Coordinadora Riscos Laborals Mª Jesús García 
Coordinadora LIC Núria  Bosch 
Coordinadora Agenda 21 Marissa Suesa 
  
 
 
 



     ESCOLA  MALLORCA                 DOSSIER  FAMÍLIES  INICI CURS  2.014-15 

5  

ESCOLA  MALLORCA       Codi 08001947     NIF  Q5855116I      WEB : www.xtec.cat/ceip-mallorca 
C/ Londres 64  (08036 Barcelona)    Correu electrònic :  ceip-mallorca@.xtec.cat 
Telèfon:  934.442.682      Fax:  934.442.143 

 
 
 
 
 
ALTRES PROFESSIONALS QUE TREBALLEN EN EL CENTRE 
 
PROFESSIONALSPEDAGÒGICS  
EXTERNS 

 

EAP (Equip Psicopedagògic) Isabel Pons 
ASSESSORA LIC Maria Torres 
 
PERSONAL NO DOCENT  
Conserge Virgínia  Martínez  
Administrativa Gemma Pérez 
 
PERSONAL CUINA EMPRESA ALCOES 
Cuiner 1 Jordi García 
Cuinera 2 Mercè Barril 
Ajudant 1 Francisca Haro  
Ajudant 2 Carmeta Navarro 
Administració i Secretaria AMPA ClaraCambronero 
 
MONITORATGE MENJADOR 
Coordinadora : Carol Cayuelas 
Monitoras  :Clara Cambronero; Núria Ramírez; Anna Velasco; Esther Solé; Ona 
Estapé; Carolina Dorca; Mayte Lanero; Judit Infante; Núria Ventura; 
 
PERSONAL DE NETEJA 
Antónia, Ino, Damaris, Amparo( Empresa Fomento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ESCOLA  MALLORCA                 DOSSIER  FAMÍLIES  INICI CURS  2.014-15 

6  

ESCOLA  MALLORCA       Codi 08001947     NIF  Q5855116I      WEB : www.xtec.cat/ceip-mallorca 
C/ Londres 64  (08036 Barcelona)    Correu electrònic :  ceip-mallorca@.xtec.cat 
Telèfon:  934.442.682      Fax:  934.442.143 

 
 
 
 
3.CALENDARI ESCOLAR i HORARI  ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.- ACOLLIDA SETEMBRE ALUMNES D’INFANTIL 3 ANYS  
 
Els nens i les nenes de 3 anys, els dies 15,16 i 17 de setembre el seu l’horari d’entrada serà 
esglaonat i començaran l’escola el primer dia de curs en dos torns. 
 
Dia 15 1r torn Horari de: 9h a 10h30 ½ grup de la classe  Follets 

½  grup  de la classe Fades 
2n torn Horari de: 11h a  

12h30’ 
½ grup   Follets 
½  grup  Fades 

Dia 16 1r torn Horari de: 9h a  
10h30’ 

½ grup   Follets 
½  grup  Fades 

INICI DE CURS 15 de setembre 2014 
 

FINAL DE CURS  19 de juny 2015 
 

L’horari lectiu d’Infantil i de  Primària 
 
 
 
L’Horari Menjador   

de 9h a 12h30’   i    de   15h  a 
16h30’ 
 
 
de 12h30’ a 15h 

Jornada Intensiva del dia 23 de desembre 
2014 
Horari Menjador del dia 23 de desembre 
Horari Ludoteca  

De 9 a 13h 
 
De  13h a 15h30’ 
Des de les 15h30’ fins a les 18h  
(Horari ampliat prèvia inscripció) 

Jornada intensiva  des del dia 8 fins el  19 de 
juny   ambdós inclosos 
 
Horari Menjador  
Servei de Ludoteca 

De 9 a 13h 
 
 
De  13h a 15h30’ 
Des de les 15h30’fins les 18h 
(Horari ampliat prèvia inscripció 

Servei de Matiners 
Servei de Ludoteca 
 

De 7h30’ a 9h 
Des de les 16h30’ a les 18h diferents 
franges. 

Activitats extraescolars Des del primer dia d’octubre,veure 
web Ampa 

Dies festius de lliure disposició aprovats pel 
Consell Escolar del centre 

• 3 de novembre de 2014 
• 16 de febrer de 2015 
• 22 de maig  de 2015 

Any 2015 Seran festius Tots el determinats pel Departament  
de Treball i les dues festes locals de la 
ciutat de Barcelona 

VACANCES NADAL Des del 24 de desembre  de  2014 a 
al 7 de gener del 2015 ambdós 
inclosos 

VACANCES PASQUA Des del 28 de març al  6 d'abril del 
2015 ambdós inclosos 
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2n torn 

 
Horari de: 9h a 10h30’ 

½ grup   Follets 
½  grup  Fades 

Dia 17 Únic torn   Horari de: 9 a 12h30’ Tot el grup sencer matí 
Per la tarda no vindran 

 
P-3: Els alumnes de P3 seran acompanyats i recollits, durant tot el curs, pels seus propis 
familiars directament a l’aula. 
Pujaran i baixaran per l’escala metàl�lica. 
 
Durant el període d’acollida els alumnes de P3 no faran ús del Servei de Menjador. 
Començaran el dia 18 de setembre. 
 
 
5.- BATES ESCOLARS 
 
Els alumnes d’Educació Infantil i Primer Cicle de l’Educació Primària porten bata, 
durant tota la jornada lectiva. 
 
P3,P4 i P5 : bata  de quadres taronja i blancs.  
Els alumnes de 1r, i 2n  faran servir la mateixa que ja tenien,  de  quadres blancs i taronja. 
 
6. ENTRADES I SORTIDES ALUMNAT DEL CENTRE 
 
Els alumnes d’Infantil entraran i sortiran  per la porta del carrer Londres. 
Els alumnes de Primària entraran i sortiran  per la porta del xamfrà amb Villarroel. 
 
Les portes  de l’Escola s’obriran a les 8:57 i a les 14:57’ i es tancaran a les 9:05 i a les 
15:05.  Per tant us demanem que sigueu puntuals i tingueu presents aquests horaris. 
 
 

ENTRADES I SORTIDES ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL 

Els dies 15 i 16  de setembre pel matí, a les 9h tots els pares d’Infantil pujaran a 
les aules a acompanyar el seu fill/a i poder saludar a la mestra. 
I per la tarda els alumnes seran recollits a l’aula. 

 
A partir del dia 16 de setembre es farà de la següent manera: 
 

ENTRADA MATÍ  

Alumnes de P3 : Durant tot el curs, els pares els acompanyaran cada dia fins a la classe. 

Alumnes de P4: Durant la segona quinzena de setembre els pares els acompanyaran 
fins a l’aula. A partir del dia 1 d’octubre, els acompanyaran només fins a l’escala metàl�lica 
on els esperaran uns mestres que els ajudaran a pujar a la seva aula on els rebrà  la seva 
mestra tutora 

Alumnes de P5 : Els pares acompanyaran els alumnes fins a l’escala metàl�lica on els 
esperaran uns mestres que els ajudaran a pujar a la seva aula on els rebrà  la seva mestra 
tutora.  
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*SORTIDA TARDA : A les 16h25’ les portes del carrer Londres s’obriran perquè  tots els 
pares dels alumnes de P3, P4 i P5  comencin a pujar a les aules  a recollir els seus fills i 
filles.  

Durant  la franja del migdia  es farà com es venia fent fins ara, els mestres els baixaran i els 
lliuraran a les famílies. 

Haureu de pujar i baixar sempre per la dreta, tenint una mica de paciència durant 
els primers dies.  

Els nens/es que arribin més tard hauran d’entrar per la porta principal del carrer Villarroel i 
s’esperaran amb l’acompanyant fins que puguin ser atesos per la conserge. En el cas 
d’aquells alumnes que de forma reiterada i sense motiu justificat, arribin tard hauran 
d’esperar-se en el vestíbul amb el seu acompanyant  fins  a la propera classe, per no 
interrompre l’activitat lectiva i per respecte  als altres alumnes. Es deixarà constància en el 
llibre de retards que custòdia la conserge. 

Nota: Els dies de pluja les entrades i sortides d’Infantil es faran pel gimnàs. 

Us comuniquem els canvis en relació  a les normes i els horaris que estableix l’escola 
aprovades pel Consell Escolar, ja que  considera que hi ha uns motius molt justificats, i que 
cal que us els fem arribar perquè en tingueu coneixement, del perquè d’aquests nous 
horaris. 
 
Ja sabeu que l’escola no disposa de suficient  personal de consergeria per poder atendre les 
dues portes d’entrada al centre, el telèfon i fer tots els tràmits i encàrrecs que van sorgint 
durant el dia a dia, i de vegades al mateix temps. 
 
Durant l’horari escolar tot el professorat, inclòs l’equip directiu tenim unes tasques 
assignades que hem de complir i no podem deixar de fer i tot ha d’encaixar com un 
trencaclosques.  
 
Quan s’ha d’obrir i tancar la porta, fora dels horaris establers, es crea una dinàmica que  
distorsiona la marxa del centre, perquè no sempre s’està al costat de la porta per poder-la 
obrir al moment ni acompanyar a l’alumnat d’infantil a la seva aula, pels motius següents: 
molt sovint la conserge està repartint algun material per les aules, altres vegades està 
atenent el telèfon o està fent un encàrrec fora del centre. El professorat està fent classe,els 
membres de l’equip directiu estan fent tasques d’organització o de gestió, o fent classe, i no 
podem baixar a obrir.  
Per tots aquests motius es van posar uns horaris fixes, que seguirem mantenint, per poder 
organitzar-nos millor, ja que no podem atendre la diversitat horària d’entrades i sortides tan 
diferents que hi ha a qualsevol hora del dia. 
 
Sempre que una família ho ha necessitat i ens ho ha comunicat amb temps,ens hem 
organitzat i l’hem atès, per poder-la ajudar i així ho seguirem fent. 
 
Per això us demanem que, totes les hores de visita de metge que siguin de caire rutinari les 
programeu fora de l’horari escolar. Aquelles situacions que venen marcades amb molta 
anterioritat i des de començament de curs per assistir a sessions de logopèdia, psicòlegs o 
visites d’especialistes,  les continuarem atenent individualment com hem fet fins ara, però 
caldrà que ho comuniqueu amb anterioritat i  sempre per escrit als mestres tutors dels 
vostres fills, per tal d’organitzar els serveis.  
Aquests horaris a part dels d’entrada a les 9h i a les 3h  i sortida 12h30’  i 4h30’ establerts, 
seran els següents : a les 10:45’h (una mica abans de l’hora d’esbarjo) 
 
Com sempre,restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
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Els pares que acompanyin els seus fills, tant a l’entrada com a la sortida hauran de 
romandre a la porta d’entrada del carrer, sense passar a les instal�lacions del centre,  per 
tal de facilitar les entrades i sortides de l’alumnat. És important que a les 4:30h de la tarda 
els pares i mares deixin  lliure l’accés de la porta per poder facilitar les sortides. 
 
Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial no poden marxar sols de l’Escola, només ho 
faran amb les persones degudament autoritzades. En aquest cas  haureu de facilitar el nom 
i cognoms i DNI de les persones que poden recollir els vostres fills/filles. Ho lliurareu a la 
professora tutora NOMÉS EN EL CAS D’ALUMNES NOUS O BÉ QUE HI HAGI UN CANVI DES 
DEL CURS PASSAT (Annex n 1 ) 
 
Els alumnes de tercer fins a sisè  de Primària sortiran  sempre sols i seran recollits 
directament pels seus pares i/o familiars. Això vol dir que els pares hauran d’estar  
puntualment a l’hora. Si teniu algun problema puntual i/o imprevist per poder arribar, 
truqueu abans de les 16:30h i ens ho comuniqueu i els passarem a la ludoteca, abonant per 
part de la família les despeses establertes. A principi de curs els pares signaran la 
corresponent comunicació, que s’adjunta en aquest dossier. (Annex n2) NOMÉS 
ALUMNES DE 3r o alumnes nous en el Centre de  4t, 5è i 6è 
 
Els alumnes de Primària faran fileres davant del cartell del seu grup. Entraran  per ordre, 
començant per sisè fins a primer. Ho faran sols per la porta del C / Villarroel  i aniran 
directament a la seva classe, on els esperarà el/la mestre/a. 
Sortiran per la mateixa porta i els pares i mares s’esperaran fora de les instal�lacions de 
l’escola. 
 
Els alumnes de 1rs de Primària, a l’hora de sortir a les 16h30’  estaran col�locats 
en una filera amb la seva professora. A mida que vagin veient a les seves famílies, 
s’acomiadaran del mestre/a i els lliurarà als seus pares i/o familiars o tutors 
legals. Mai es deixarà cap nen/a sol/a.  
 
DEMANEM ALS PARES DE PRIMÀRIA QUE CONTINUIN RESPECTANT EL MARGE DE 
SEPARACIÓ QUE HI HA  AMB CONUS DAVANT DE LA PORTA PER FACILITAR LA 
SORTIDA DE L’ALUMNAT.  
 
 
7. ASSISTÈNCIA I JUSTIFICACIÓ DE FALTES DELS ALUMNES 
 
L’assistència a l’escola és obligatòria. La puntualitat i el compliment dels horaris són un 
dels aspectes més importants per un bon funcionament de l’escola. Així doncs us demanem 
als  pares i alumnes que sigueu rigorosos amb el seu compliment. 
Quan un alumne estigui malalt i no pugui assistir a classe, haureu de comunicar-
ho a l’escola, ja sigui per telèfon o amb un  comunicat. 
  
Cap alumne sortirà abans de l’horari establert, per anar a fer activitats extraescolars 
complementàries. 
 
8.-ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT DE RETARD EN LA RECOLLIDA DE L’ALUMNAT A LA 
SORTIDA DEL CENTRE 
 
Segons les instruccions d’inici de curs del Departament d’Ensenyament, quan  es produeixi 
un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari 
escolar, es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l’alumne/a. Un cop 
esgotats sense efecte els intens de comunicació amb la família o tutors legals, i 
transcorregut un marge de temps prudencial, la persona de l’escola que fins en aquell 
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moment hagi estat a càrrec de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la 
guàrdia urbana i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 
 
La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que comporta 
una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li correspon, ha 
de ser tractada de manera similar als supòsits d’absentisme” 
 
Per tant, us comuniquem que quan  que des de l’escola actuarem de la següent 
manera : quan un alumne/a no hagi estat recollit per la família o tutors legals  passats els 
10’ de les hores habituals de sortida, la professora o professor  trucarà per telèfon a la 
família o tutors legals per comunicar que l’alumne es custodiarà al servei de ludoteca, 
havent d’abonar les despeses corresponents per part de la família. Si  la família no ha donat  
cap tipus de senyal, no han trucat al telèfon de l’escola o al de la ludoteca, i des de l’escola, 
s’hagi trucat a tots els telèfons disponibles  i hagin passat 30’ sense cap tipus de localització 
familiar, es trucarà a la guàrdia urbana.  
 
També  us demanem que tingueu sempre els telèfons actualitzats i disponibles, a fi 
de poder evitar situacions desagradables. El professor/a que està amb aquell alumne/a 
haurà d’actuar en conseqüència. Mai es podrà deixar cap alumne sol, sense vigilància. 
Aquells alumnes que reiteradament, continuïn  venint  a buscar-los  tard, i amb els 
comunicats emesos pel professorat, i els advertiments del tutor/a, la Direcció ho 
comunicarà, els fets a la família, als Serveis Socials i Consorci de Barcelona.   
 
9. SITUACIONS SINGULARS  
 
Les famílies en les quals hi hagi situació de divorci o separació judicial, han de dur a l’escola 
els documents que justifiquin la situació legal del fill/a (guarda i custòdia, pàtria potestat...) 
a efectes que el centre conegui el seu representant legal. 
Els infants més petits han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, als pares que tinguin 
atribuïda la guàrdia i custòdia o a les persones que en tinguin l’encàrrec autoritzat. 
Cal recordar que cap funcionari està obligat a proporcionar informes dels alumnes, a petició 
d’advocat. Caldrà exigir l’oportú requeriment judicial. 
Si hi ha un canvi familiar s’ha de comunicar al tutor/a i a Secretaria. 
 
 
10. MALALTIES IACCIDENTS ESCOLARS 
 
Els nens que tinguin febre o símptomes de malaltia han de quedar-se a casa fins 
la seva recuperació. 
 
Degut a que l'escola és un lloc on hi conviuen moltes persones caldrà que totes les famílies 
segueixin la següent normativa : 
Varicel�la, xarampió o malalties similars : En el moment en què es fan visibles les 
butllofes o granets, cal que el nen/nena resti a casa, a fi de poder tenir la cura necessària. 
Febres en general (Angines, grips, mals de ventre...):Tan bon punt es detectin 
dècimes de febre en un alumne, cal ser molt conscient que aquest alumne no està en 
condicions d'assistir a classe. Si la febre es detecta a casa, ja s’ha de quedar, i si la situació 
es produís a l'escola s'avisarà a les famílies per a que el vinguin a recollir. 
 
Quan un nen/a té un accident en el Centre Escolar, l’actuació del Centre serà la següent: 
 

• Si l’accident és greu o hi hagi la mínima sospita, s’avisarà immediatament  al 061 i 
s’acompanyarà al nen/a fins l’arribada de la família. En cap moment es deixarà el 
nen sol. 

• Si l’accident o malaltia no és de gravetat però requereix intervenció mèdica, 
s’avisarà la família perquè el vinguin a buscar i el portin al  seu metge  habitual. 
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• Les petites ferides o rascades es curaran a l’escola i es comunicaran a la família. 
• Si el/la nen/a  té febre o símptomes clars de no trobar-se bé, també es trucarà a la 

família perquè el vinguin a recollir. 
 
Aquestes mesures estan pensades perquè els infants són mereixedors d’una 
especial protecció i seguretat. Per això és molt important i necessari  tenir els  
vostres números de telèfons actualitzats i comunicar a  Secretaria qualsevol canvi.  
 
 
11. MEDICAMENTS 
 
Segons la normativa vigent (DOG 1060, agost 2005), per poder    administrar medicaments 
als alumnes cal que el pare, mare    o  tutor legal aporti una recepta o informe del metge 
on hi consti el nom de l’alumne/a i la pauta i el nom del medicament que ha de 
prendre. Sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. 
 
Així mateix,el pare, mare o tutor legal han d’aportar un escrit on es demani i 
s’autoritzi al personal del centre docent que administri al seu fill/a la medicació 
prescrita. S’adjunta model al final d’aquest dossier. En podeu fer fotocòpies per tenir-lo a 
mà. També podeu demanar-los a la conserge. (Annex 3 ) 
Hem de ser rigorosos en complir aquesta norma en benefici de tots. 
 
El Departament d’Ensenyament ha donat les següents instruccions : quan un 
nen/a estant a l’escola presenti febre superior als 38ºC de temperatura corporal 
se li podrà administrar paracetamol mentre s’espera l’arribada d’algun familiar 
que el pugui portar a casa o al metge. Per aquest motiu els pares hauran de signar una 
autorització que adjuntem al final d’aquest dossier. (Annex 3 bis) 
 
12. ACTUACIÓ EN EL CAS DE POLLS I LLÈMENES 
 
Polls i llémenes : En el moment que es detecti un alumne amb polls i/o llémenes s’avisarà 
a la família perquè el vinguin a buscar i iniciar el tractament adequat. També es donarà 
un comunicat per avisar a tots els alumnes del cicle per posar els mitjans adients. Els 
alumnes que tenen polls hauran de romandre a casa fins que estiguin ben nets, 
per tal d’evitar contagis i poder eradicar el brot. 
Cal actuar ràpidament per  evitar  el risc de contagi cap els altres alumnes. Totes 
les famílies han de col�laborar en aquest aspecte 
 
 
13. RELACIÓ ESCOLA-PARES 
 
La relació dels pares amb l’escola és fonamental  i sempre la vetllarem, però hem de seguir 
unes normes que cal que recordem. L’accés dels pares a l’escola  per a qualsevol tràmit es 
farà  sempre per la porta principal i s’adreçaran en primer lloc a consergeria.  
Els  pares i familiars  no poden pujar a les aules en hores escolars, només es farà quan hi 
hagi els dies de portes obertes o bé quan el/la professor/a del vostre filla us hi acompanyi 
per fer una entrevista. 
Aquelles famílies que hagin de comunicar alguna cosa al tutor/a del seu fill/a, preguem que 
ho facin a través de l’agenda escolar o amb  una nota dirigida al seu mestre/a. 
L’agenda escolar es comença a utilitzar a partir de primer  de Primària . 
 
Els mestres de l’Escola  que són els tutors dels vostres  fills, us facilitaran sempre el diàleg i 
els aclariments necessaris per tal de resoldre qualsevol situació de dubte que pugueu tenir.  
 
Us demanem el màxim respecte en aquesta relació família-mestres, doncs és fonamental 
per la bona formació i educació  dels nostres alumnes. 
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14.INFORMES ACADÈMICS  
 
Al llarg del curs escolar els pares aniran rebent informes en relació del rendiment acadèmic, 
actituds, valors i altres aspectes , dels seus fills/es. 
Es trametran dos informes escrits durant el curs (gener i fi de curs) a les famílies d’Educació 
Infantil. 
En el cas d’Educació Primària es lliurarà un informe al final de cada trimestre. La primera 
setmana desprès de les vacances de Nadal, es dedicaran els migdies a rebre famílies per 
parlar dels informes dels seus fills. Us podreu posar en contacte via agenda o verbalment. 
 
15.-REUNIONS DE PARES 
 
Durant el mes de setembre es  faran  les reunions generals de pares. Els dies i l’hores estan 
recollits en aquest dossier. És molt important assistir a aquestes reunions per tal de 
conèixer la programació general del curs i altres informacions d’interès que us facilitaran els 
mestres tutors. 
 
DATES DE LES REUNIONS PEDAGÒGIQUES DE CURS AMB ELS PROFESSORS 
TUTORS 
 
NOTA :Totes les reunions es faran a les 5h de la tarda. 
La primera part de la reunió serà conjunta dels dos grups A i B, i la segona part es farà a 
l’aula  classe de cada grup, per veure l’espai diari on es desenvolupen les diferents activitats 
dels vostres fills i filles 
 
Educació Infantil 
P3   Fades i Follets Dia 15 d’octubre  
P4  Unicorns i Dracs Dia 1 d’Octubre 
P5  Mags i Gegants Dia 2  d’octubre 
 
Educació Primària 
1r Isards i Llúdrigues Dia 22 de setembre 
2n Falcons i Llops Dia 25 de setembre 
3r Dia 29 de setembre 
4t Dia 30 de setembre 
5è Dia 17 de setembre 
6è  Dia 18 de setembre 
 
Es recomana l’assistència a  aquestes reunions,  ja que  es presenta tota la programació 
del curs, objectius, metodologia, activitats, criteris d’avaluació i altres aspectes generals de 
funcionament de l’aula i del centre. 
Es prega, que hi assistiu sense els nens pel bon desenvolupament de la reunió. L’AMPA 
proporciona un servei de guarderia gratuït mentre duri la reunió. 
 
16.-ENTREVISTES AMB ELS PROFESSORS/ES 
 
Els pares dels nens i nenes podran entrevistar-se amb els tutors i tutores dels seus fills/es 
dins de l’horari que cada tutor/a els comuniqui. És necessari concertar l’entrevista 
prèviament ( es pot fer a través de l’agenda del nen/a), o via telèfon. 
El dia de visites serà els dilluns al migdia i per la tarda. 
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17.-SORTIDES COMPLEMENTÀRIES  i  EXCURSIONS 
 
Per tal de complementar alguns aspectes curriculars s’ han programat sortides en tots els 
cursos; és important la participació i assistència  ja que es consideren una continuació de 
les classes i formen part del desplegament curricular. Donat que aquestes activitats es 
realitzen fora del recinte escolar, és imprescindible la corresponent autorització escrita 
mitjançant l’ imprès que el tutor/a farà arribar als pares. Els alumnes  que no tinguin  
la corresponent autorització signada no podran participar en les sortides i es quedaran a 
l’escola. A les reunions d’inici de curs els hi donarem informació més concreta sobre aquest 
tema. 
. 
18. EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Per realitzar l’activitat d’Educació Física és obligatori l’ús de xandall o similar  i sabates 
esportives (les sabates esportives us agrairem que  si podeu siguin de sola blanca, per no 
ratllar la superfície del gimnàs). 
Els alumnes d’Infantil hauran d’utilitzar bambes amb velcro  per aquestes activitats. 
Els nens/es que per algun motiu de salut no puguin realitzar l’activitat, cal que els pares ho 
comuniquin per escrit al tutor/a i al mestre/a d’Educació Física. 
 
Els alumnes de Primer de  Primària faran piscina 1 cop a la setmana, dins de l’horari 
escolar. Es farà el dilluns al matí. Aquesta activitat és obligatòria ja que forma part de la 
programació d’Educació Física. Si algun alumne té algun problema de salut que l’obliga a no 
poder-la fer, caldrà un justificant  del metge. 
Necessiten portar en una bossa, el banyador,  les xancletes, el casquet de bany, tovallola 
i/o barnús. Una bosseta amb els estris de neteja personal.  Cal que tot estigui marcat, per 
evitar pèrdues. 
El lloc  que fan la natació és la Piscina Sant Jordi.  
El desplaçament es farà a peu. Caldrà signar una autorització per aquesta activitat.(Annex 
n.   6  ) Només  per l’alumnat de primer. 
 
L’alumnat de Cicle Superior i de 4t de Primària es dutxen quan acaben les classes 
d’Educació Física. 
L’alumnat de tercer de primària començaran a utilitzar les dutxes a partir del tercer 
trimestre. Els professors us comunicaran detalladament, els estris que necessitaran . 
 
DIES D’ EDUCACIÓ FÍSICA (CAL PORTAR XANDALL i BAMBES) 
P3  Dimarts  i dijous tarda  
P4 Dilluns i dijous  matí 
P5  Dimecres i  divendres matí 
1r  Piscina dilluns matí  i  E. Física  dimecres i dijous matí 
2n Dilluns i divendres matí 
3r  Dimecres i divendres tarda 
4t  Dimarts  tarda i dimecres matí. 
5è Dimarts i dijous  matí  
6è  Dilluns i dijous tarda 
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19. ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
Els nens/es que tenen dificultats en l’aprenentatge són atesos  en algunes sessions lectives  
per l’ especialista d’Educació Especial, amb les orientacions de la Psicòloga de l’EAP i  
d’altres són atesos pel CREDA. 
 
També s’atendran nens que  necessitin un suport  escolar personalitzat (SEP) puntual i 
específic, fora de l’horari lectiu, al migdia. En aquests casos només serà pels alumnes de 1r 
de Primària i de 6è de Primària. S’avisarà prèviament els seus pares perquè signin el 
consentiment. 
 
Els alumnes que presentin altes capacitats, també seran atesos, seguint el protocol 
establert de l’escola. 
 
 
20.-COL�LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES.COHESIÓ SOCIAL 
 
El centre i les famílies han signat una Carta de Compromís  Educatiu. Totes les famílies han 
de signar la carta de compromís educatiu. La finalitat de la carta de compromís educatiu és 
potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre el centre i les famílies 
per dur a terme una acció coherent i coordinada en l’educació dels infants. 
 
L’Escola és una comunitat educativa on hi convivim moltes hores, aprenem i  en la qual tots 
els seus membres ens veien implicats en un conjunt de relacions,que traduïdes en hàbits 
socials faciliten la convivència i el respecte mutu.  
L’escola té unes normes de convivència i disciplina, que  adeqüem  segons  l’edat, que es 
fonamenten bàsicament en el respecte als altres i la valoració del treball ben fet. 
Esperem com sempre, la vostra col�laboració en un tema tant important com és 
l’educació i formació dels vostres fills i filles. 
 
En aquest sentit  volem per a ells el millor i ens proposem les següents actituds que estan 
reflectides en les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre ) i aprovades pel 
Consell Escolar del Centre: 
 

• L’alumnat ha de ser puntual i ha d’assistir regularment a l’escola. 
• Saludar i correspondre a la salutació. 
• Fer servir “el si us plau” i les “gràcies”. 
• Obeir les instruccions dels mestres en qualsevol lloc i situació. 
• Tenir una actitud educada i de respecte  quan es parla amb els altres. 
• Ser solidari i col�laborar amb els companys i els mestres. L’escola és de tots. 
• Ajudar-se, ser transigent, tolerant i comprensiu. El diàleg ha de constituir el vehicle 

normal de comunicació. 
• No es permetran (sota cap concepte) les agressions físiques o verbals, ni la 

discriminació per les diferències de sexe, raça, físiques i/o psíquiques 
• Es fomentarà l’actitud de companyonia  i solidaritat. 
• Es potenciarà les actituds positives . 
• Tot l’entorn exterior  de l’escola, es considerarà com a propi, per tant les normes 

seran  les mateixes . 
• Per l’escola ens desplaçarem caminant, no cal córrer. 
• A l’escola s’ha de venir net i polit, i amb la roba i calçat adequat, per respecte als 

altres.  
• Mantenir els espais nets, l’escola ha d’estar neta, i farem servir les papereres, 

després de cada activitat el responsable sigui mestre o monitor s’encarregarà que 
l’alumnat ho deixi en perfectes condicions) 
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• Utilitzar bé les instal�lacions de l’escola i del pati. Dins del menjador i gimnàs i 
recintes del centre no es poden fer servir patins,  ni patinets ni bicicletes, 
per evitar possibles incidents i accidents, envers un mateix i els altres.  

• No es permesa la circulació de bicicletes,  patinets, i patins dins del recinte escolar. 
Hi ha un aparcament de bicicletes davant de l’escola. 

• Farem un bon ús de l’aigua i de l’energia. Tancar llums classe cada vegada que 
sortim. A última hora tancar tots els ordinadors AGENDA 21 

• Si es tenen polls o llémenes  s’hauran  de quedar a  casa fins que facin net, en 
benefici dels altres nens,  per evitar contagis. 

• Quan un nen/a presenta febre o diarrea o un quadre infecciós no ha d’assistir a 
l’escola en benefici dels altres nens. 

• A l’escola no es poden portar joguines ni mòbils. 
• No es portaran sucs o begudes làctiques  en recipients de vidre o llauna, ni es 

menjaran pipes, xiclets, llaminadures etc. 
• Cal que els nens no portin objectes de valor, per tal d’evitar pèrdues o desperfectes 

dels quals no ens podríem fer responsables. 
• Les invitacions de festes particulars no es poden repartir dins del centre, per  tal de 

no ferir cap susceptibilitat. 
• Us recomanem que abans de venir a l’escola els nens/es esmorzin a casa. Una bona 

alimentació abans de posar-se a treballar afavoreix el rendiment escolar. Desprès 
poden portar un petit refrigeri : petit entrepà, fruita , mai pastes ensucrades  
industrials. 

• Degut a la infraestructura del centre, no es permetran les motxilles amb rodes.  
• Cap pare i/o mare increparà a cap alumne del centre, per algunes diferències que 

hagin pogut tenir entre ells. En tot cas sempre parleu primer amb el /la tutor/a del 
vostre fill/a. 

• Els dimecres serà el dia de la fruita: Tots portarem fruita per esmorzar. 
 

• Per raons d’higiene i seguretat, no es permesa l’entrada al recinte escolar de 
cap tipus d’animals de companyia. 

 
Considerem molt important  la vostra col�laboració en aquesta tasca tan important per a la 
formació humana dels vostres fills/es. 
 
El respecte mutu és la base d’una bona convivència ! 
 

 
21.-REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 
 
La nostra Escola aquest  curs 2014 – 2015 continua en el Projecte,  de reutilització de llibres 
de text, anomenat “RE-PASSA’L”. Per tant cal continuar la tasca ja endegada i que 
tinguem cura en els següents aspectes: 
Us demanem que  mantingueu adequadament el folre dels llibres i que insistiu als 
vostres fills/es per a que en facin un bon ús (que es també un gran valor educatiu). 
No es poden guixar. El professorat farà sempre unes reflexió als alumnes per tal de fer un 
ús acurat  d’aquests materials, i a casa heu de continuar aquesta tasca. 
És una bona experiència i iniciativa que és un bon estalvi per a les famílies, perquè és un 
gran Projecte. 
Totes les famílies que vulguin participar-hi s’hauran d’adreçar a l’Ampa 
 
L’alumnat que no s’ha acollit al programa RE-PASSA’L, portaran els llibres el primer dia de 
curs. 
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22. APORTACIONS PER  MATERIAL I SORTIDES ESCOLARS 
 
A l’escola el material de classe és d’ús comunitari i socialitzat. Això afavoreix l’hàbit del 
respecte i la conservació del material que és de tots, i a la vegada, s’aprèn a saber-lo 
compartir. Per tal que  tots els nens i les nenes disposin d’aquest material , sense 
diferències, s’estableix cada any una quantitat de diners aprovada pel Consell Escolar del 
Centre,  per a poder comprar tot el material d’aula per a tot el curs escolar. Aquesta 
quantitat és de 90€, que es farà efectiva els primers dies de juliol, i 85€, en 
concepte de sortides i excursions, que es farà efectiu els primers dies de 
setembre. 
No es retornaran els diners ni de material ni de sortides, ja que tot el material és 
socialitzat i les sortides es  programen per grups-classe. 
Tots els rebuts retornats generen unes despeses bancàries i de gestió que repercutiran en 
les famílies que l’hagin retornat. 
Si alguna família té problemes econòmics greus ha de dirigir-se al mestre del seu fill/a per 
intentar trobar solucions, i també a la Secretaria del Centre. 
 

23. SERVEI DE MENJADOR 
 
El menjador escolar està gestionat per l’AMPA del Centre  amb el vist i plau del Consell 
Escolar i funcionarà des del dia 15 de setembre del 2014 fins el 19 de juny del 2015. 
Ambdós inclosos. 
Aquest servei, té unes normes de funcionament, que s’han de respectar i complir, ja que és 
la continuació de l’espai educatiu . 
El preu del menú és de 6.20€ euros/ dia per als alumnes fixes i de 7€ euros per als 
alumnes esporàdics. Es mantenen igual que el curs passat. 

 
Els /les monitors/es de menjador s’encarreguen de la vigilància i educació dels nens/es des 
de les 12h30’ fins a les 15h. 
No cal portar tovalló, s’utilitzen de paper, tampoc han de portar raspall de dents, per 
qüestions d’higiene col�lectiva. 
Per qualsevol dubte o aclariment podeu parlar també amb la  Coordinadora de Menjador, es 
diu Carol.  
Quan es fa una excursió de tot el dia, l’empresa de menjador subministra un dinar amb 2 
entrepans, 1 fruita i 1 ampolla d’aigua, als nens usuaris d’aquest servei. 
Qualsevol dubte econòmic, el podeu resoldre parlant amb l’encarregada de  l’empresa  de 
menjador i trucant al telèfon  675740515 cada dia lectiu de 9h a 11h 
 
Els preus de Menjador per aquest curs escolar 2014-2015, aprovats pel Consell Escolar són 
els següents : 

 
 
PREUS DE MEJADOR CURS 2014-2015 ESCOLA MALLORCA  
 
MESOS  IMPORT 
SETEMBRE 2014  (11 dies) 68,20€  (alumnes de p3 49,60€ + 12€ en concepte de 

bugaderia) 
OCTUBRE 2014  (23 dies) 142,60€ 
NOVEMBRE 2014  (19 dies) 117,80€ 
DESEMBRE 2014   (16 dies) 99,20€ 
GENER  2015   (17 dies) 105,40€ 
FEBRER 2015   (19 dies) 117,80€ 
MARÇ 2015   (20 dies) 124€ 
ABRIL 2015   (18 dies) 111,60€ 
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MAIG 2015    (18 dies) 111,60€ 
JUNY 2015   (15 dies) 93€ 
 
Total 176 dies lectius. 
 

• PREU MENÚ DIARI 6,20€ 
• PREU MENÚ ESPORÀDIC 7€ 

 
 

Quan un alumne estigui malalt durant uns dies consecutius i per aquest motiu no assisteix a 
l’escola, es retornarà la part proporcional del cost del menjar a partir del segon dia 
consecutiu d’estar malalt i de no assistència a l’escola, a aquelles famílies que hagin 
avisat  des del primer dia de 9 a 10 del matí. S’ha d’avisar a l’encarregada que 
cobra els rebuts o bé al telèfon de l’empresa de menjador  675740515 . 
 
Les despeses que ocasionin les devolucions dels rebuts seran carregades a les famílies, 
igual que les despeses de monitoratge i hauran d’ingressar immediatament  l’import  al 
compte de l’empresa de menjador. 
 
El Departament d’Ensenyament oferta ajuts de Menjador per a les famílies amb escassos 
recursos econòmics. Les aportacions varien entre 3€ i 6€ i la resta l’ha d’abonar la família. 
La Direcció  ho informarà en el moment de la convocatòria. 
Aquest curs 2014-2015 el segon termini per poder demanar ajut de menjador  és 
des del dia 8 al 19 de setembre, ambdós inclosos. 
 
Quan un alumne, amb el seu comportament, manifesti una actitud contrària a les normes 
establertes o, que posi en perill la integritat física dels altres alumnes, de forma reiterada, 
serà donat de baixa, desprès d’haver esgotat totes les vies de diàleg possibles. 
 
Igualment si una família no ha fet els pagaments corresponents serà donada de baixa, fins 
que es posi al corrent. 
 
Durant la jornada intensiva del dia 23 de desembre del 2014 i de la franja  del juny 
del 2015, l’horari del menjador serà de 13h a 15h30’. 
 
24.L’AMPA I LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 
 
L’ AMPA  de l´Escola  fa una funció fonamental com a complement de l’educació integral 
dels vostres fills, abans  i després de l’horari lectiu  i és la responsable de l’ organització de  
totes aquelles activitats extraescolars lúdiques, esportives i  formatives. 
 
 La continuïtat i l’organització d’aquestes activitats dependrà fonamentalment de la 
col�laboració de tots vosaltres. Cal doncs  donar- lis tot el suport necessari, ja que la seva 
tasca és totalment altruista i molt enriquidora per l’Escola, i sense el seu treball els vostres 
fills i filles no podrien fer tantes activitats. 
 
A la pàgina WEB de l’AMPA www.ampamallorca.comhi  trobareu tota la informació que ja 
està penjada.   Cal posar-se en contacte amb ells i associar-se per tal que es pugui 
continuar amb aquestes activitats  de les que els vostres fills i filles en gaudeixen. 
L’Ampa disposa d’un despatx  per poder atendre totes les vostres consultes. El seu horari és 
cada matí de 9h a 10h30’ i els dijous de 4h30’ a 6h. 
 
Una vegada a l’any, l’AMPA convoca una reunió general de pares i mares per rendir comptes 
i per explicar el què fan i cóm ho fan. És indispensable i podríem dir que obligatòria la 
vostra assistència, ja que  amb  la vostra participació, aportació, de les vostres idees i dels 
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vostres comentaris  dependrà el que es facin més o menys activitats dirigides als vostres 
fills i filles.  
Per tant l’Equip Directiu i l’Equip de Mestres us animen a que hi assistiu i col�laboreu. 
 
Durant la franja i el període de les activitats extraescolars se seguiran les 
mateixes normes de funcionament i convivència que té l’escola en el seu horari 
lectiu. 
 
Totes les activitats extraescolars entraran i sortiran per porta del carrer Londres. 
 
25.- ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ 
 
La manifestació de l’opció per rebre ensenyament de la religió és totalment voluntària. 
L’Escola presenta com a alternativa un projecte “Creem futur” que es basa en principis 
creatius, ètics i morals. 
Els pares, mares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l’opció 
feta comunicant-ho per escrit a la Direcció del centre durant el darrer trimestre del 
curs anterior o a principi d’aquest curs. Us podeu dirigir a la Secretaria de l’escola. 
 
 
 
QUALSEVOL DUBTE QUE PUGUEU TENIR SOBRE ALTRES ASPECTES DELFUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA, PODEU DIRIGIR-VOS AL PERSONAL DELCENTRE DINS DELS HORARIS 
ESTABLERTS. 
 

Desitgem un bon curs escolar a tothom!! 
L’Equip  Directiu  i  l’Equip de Mestres de L’ESCOLA  MALLORCA 
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RELACIÓ D’ANNEXOS QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ 
 
AQUESTS FULLS CAL OMPLIR-LOS I LLIURAR-LOS AL TUTOR/A EL DIA  16 o 17 de setembre  
EL MÉS AVIAT POSSIBLE. 
(NOMÉS ELS HAUREU D’OMPLIR EN ELS CASOS DE CANVI DE SITUACIÓ  O 
ALUMNAT NOU EN EL CENTRE) 
 

� ANNEX 1   
Llistat amb Noms i Cognoms i DNI, de les persones que tenen la vostra autorització  
per recollir el/la vostre/a fill/a (Lliurar al mestre). 

 
� ANNEX 1 bis A   

Autorització per recollir el germans. (Lliurar al mestre). 
 

� ANNEX 2  
Confirmació  del coneixement   que l’alumnat, des de tercer de Primària  fins a sisè, 
surten sols al finalitzar les classes lectives, i són recollits  directament pels seus 
pares (Només alumnes de 3r o alumnes nous en el centre de 4t, 5è, 6è). 
(Lliurar al mestre). 
 

� ANNEX 2 bis A   
Autorització per marxar sol de l’escola. (Lliurar al mestre). 
 

� ANNEX 2 bis B  
 Autorització marxar sol amb germà.  (Lliurar al mestre). 
 

� ANNEX 3   
 Full Autorització per administrar medicació. (Lliurar al mestre). 
 

� ANNEX 3 BIS 
Autorització per administrar paracetamol .(Lliurar al mestre) 

 
� ANNEX 4   

Full Autorització piscina (NOMÉS ALUMNES DE PRIMER DE PRIMÀRIA) (Lliurar al 
mestre) 

 
 

� Fulls recordatoris retards. 
 
(Si durant el curs necessiteu més fulls, els podeu demanar a la conserge del Centre Sra 
Virgínia) 
 
 
 
 



     ESCOLA  MALLORCA                 DOSSIER  FAMÍLIES  INICI CURS  2.014-15 

20  

ESCOLA  MALLORCA       Codi 08001947     NIF  Q5855116I      WEB : www.xtec.cat/ceip-mallorca 
C/ Londres 64  (08036 Barcelona)    Correu electrònic :  ceip-mallorca@.xtec.cat 
Telèfon:  934.442.682      Fax:  934.442.143 

 
 
 
 
 
    ESCOLA MALLORCA 

 

 
Annex  1 

 
 

NOMÉS ALUMNAT NOU EN EL CENTRE O SI VOLEU AFEGIR CANVIS 
 
 
 
Relació de persones que tenen autorització per recollir el/la meu fill/a del centre en cas 
d’absència meva.(Lliureu aquest full al tutor/a del vostre fill/a) 
 
 
En/Na....................................................................amb DNI........................... 
 
Autoritzo a les persones que  es detallen a continuació per poder recollir  
 
al/la meu/va  fill/a :.........................................................................................    
 
del nivell :........................................ 
 
Sr/Sra.............................................................DNI........................................... 
 
Sr/Sra............................................................DNI........................................... 
 
Sr/Sra.............................................................DNI......................................... 
 
 
Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Data: 

 
 

 
 
 
Lliurar al/la professor/a del vostre/ fill/a 
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ESCOLA MALLORCA 

 
Annex 1 bis A 

 

 

En/na ......................................................................................amb 

DNI...................................... 

 

 

AUTORITZO  que el meu fill /a menor d’edat .................................................................. 

reculli de l’escola els seus germans petits quan s’acabi la jornada lectiva. 

 

 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Data: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lliurar al/la professor/a del vostre/a fill/a 
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ESCOLA MALLORCA 
 
 

 
Annex 2 

 

COMUNICAT ALS PARES DE TERCER DE PRIMÀRIA I ALUMNES NOUS EN EL CENTRE 

DE 4ts,5ès i 6è. 

 

 

 

 

En/na ......................................................................................amb 

DNI......................................pare/mare i/o tutor legal de l’alumne/a 

....................................................................................................... 

 

Curs: 

 

Estic assabentat /da ,  que segons les normes de l’escola,  el meu  fill/a  des de tercer 

de Primària sortirà sol/a de l’escola quan acabi la  jornada lectiva de  les 12h30’ i de  

les 16h30’, essent recollit  directament  a la porta de l’escola per la família o per les 

persones que jo autoritzi. 

I perquè així consti signo  el  present  . 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Data: 

 
 

 
 
 
Lliurar al/la professor/a del vostre/ fill/a 
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ESCOLA MALLORCA 
 
 

Annex 2 bis A 
 

 

 

En/na .........................................................................................................amb 

DNI..........................................................pare/mare i/o tutor legal de l’alumne/a 

....................................................................................................... 

Curs:.................. 

 

Sol�licito a l’Escola Mallorca i autoritzo, que el meu fill/a................................................... 

 

Marxi sol/a de l’Escola, tant al migdia com a la tarda, quan s’acabi l’horari escolar, i 

eximeixo a l’escola de qualsevol incident que pugui tenir pel carrer. 

 

 
 
Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Data: 

 
 

 
 
 
 
 

Lliurar al/la professor/a del vostre/a fill/a 
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ESCOLA MALLORCA 
 
 

Annex 2 bis B 
 

 

En/na .................................................................................................................amb 

DNI..................................................................pare/mare i/o tutor legal de l’alumne/a 

....................................................................................................... 

Curs: ............................. 

 

 

Sol�licito a l’Escola Mallorca i autoritzo, que el meu /va fill/a ............................................ 

Marxi sol/a de l’escola  i amb el seu/seva germà /ana del curs.................., quan acabi la 

jornada lectiva a les 12:30’ i a les 16:30’ i eximeixo a l’Escola de qualsevol incident que 

puguin tenir pel carrer. 

 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Data: 

 
 

 
 
 
Lliurar al/la professor/a del vostre/ fill/a 
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Annex  3 

 

MODEL AUTORITZACIÓ MEDICACIÓ 

 

CONSENTIMENT INFORMAT PER A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

 

En/na........................................................amb DNI....................... 

Pare/mare o tutor/a de l’alumne..................................................... 

 

SOL�LICITO: que el personal del centre educatiu ESCOLA MALLORCA  administri al/la 

meu/va fill/a la medicació  que es detalla   en la recepta  i/ o  informe mèdic que adjunto, 

amb el nom del metge, el nom del medicament, la dosi prescrita i el temps de 

duració.(Només en els cas que sigui imprescindible la seva administració en horari 

lectiu) 

 

AUTORITZO :  que se li administri aquesta medicació, i l’eximeixo de qualsevol 

responsabilitat derivada de l’administració del medicament. 

 
 
Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Data: 

 
 
 

 
 
 
Lliurar al/la professor/a del vostre/ fill/a 
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ESCOLA MALLORCA 
 
 
 

ANNEX 3 BIS     
 
 

 

AUTORITZACIO PER A L’ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL 
 
 
 

 
En/na........................................................amb DNI....................... 

Pare/mare o tutor/a de l’alumne............................................. 

 

 

SOL�LICITO: que el personal del centre educatiu ESCOLA MALLORCA  administri  al/la 

meu/va fill/a la medicació  de PARACETAMOL QUAN PRESENTI UNA FEBRE DE 38ºC O 

SUPERIOR de temperatura corporal, mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el 

pugui portar a casa. 

Aquesta autorització és vàlida per a tot el curs. 

 

AUTORITZO :que se li administri aquesta medicació, i l’eximeixo de qualsevol 

responsabilitat derivada de l’administració del medicament. 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Data: 

 
 

 
 
 
Lliurar al/la professor/a del vostre/ fill/a 
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ESCOLA MALLORCA 
 

Annex 4 
 

 
NOMÉS ALUMNES DE PRIMER DE PRIMÀRIA.- PISCINA 

 
 
 
 
En/Na ............................................            amb DNI...................... 
Pare/mare o tutor legal de l’alumne/a................................ 
...........................................de Primer Curs de Primària  
 
 
 
 
AUTORITZO  a que el meu fill/a a dalt esmentat/da , assisteixi a l’activitat de piscina, en 
horari lectiu, com a activitat complementària de l’Educació Física, durant el curs 2014-2015 
acompanyat/da per professorat del Centre. 
 
 
 
 
Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Data: 

 
 
 
 

 
 
 
Lliurar al/la professor/a del vostre/ fill/a 
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Full que es donarà a les famílies, quan es doni el cas. 
 

BON DIA !!! 
 
 
 
 

Benvolguda família de P3:                                                            
Us recordem que les hores d’entrada a 
l’escola són a les 9h del matí i a les 3h de 
tarda, i els familiars els acompanyeu fins a 
la classe.  
La porta de l’escola s’obre al matí a  les 
8:57’ i es tanca a les 9:05’ i a les 14:57 i 
es tanca a les 3:05’.  
Es deixa un marge de 8’ al matí per 
cortesia, per a casos excepcionals. A partir  
d’aquesta hora les portes de l’escola s’han 
de tancar,  per un correcte funcionament de les activitats.  
Una vegada ja encetat el segon trimestre, recordem que l’adaptació a 
l’escola  dels alumnes de P3 s’ha de donar per finalitzada. 
Estem observant que no seguiu aquestes indicacions,  per la qual cosa 
us recordem que el vostre/a fill/a  en surt perjudicat al no fer les mateixes 
activitats que els altres alumnes de la seva classe, ja que s’haurà d’esperar 
al vestíbul fins la propera sessió de classe, per tal de no interrompre els 
altres alumnes. 
Us demanem que intenteu posar-hi remei en benefici del vostre/a fill/a. 
Agraïm la vostra col�laboració. 
Atentament 
Escola Mallorca 
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Full que es donarà a les famílies, quan es doni el cas 
 
 

BON DIA !!! 
 
 
 
 
 

Benvolguda família de P4 i/o 
P5:                                     
Us recordem que les hores d’entrada a 
l’escola són a les 9h del matí i a les 3h 
de tarda, i els alumnes entren 
ordenadament i van pujant cap a les 
aules, començant d’aquesta manera la 
primera activitat del dia de relació amb 
els companys.  
La porta de l’escola s’obre al matí a  les 
8:57’ i es tanca a les 9:05’ i a les 14:57 i es tanca a les 3:05’.  
Es deixa un marge de 8’ al matí per cortesia, per a casos excepcionals. A 
partir  d’aquesta hora les portes de l’escola s’han de tancar, per un correcte 
funcionament de les activitats.  
Estem observant que no seguiu aquestes indicacions,  per la qual cosa 
us recordem que el vostre/a fill/a  en surt perjudicat al no fer les mateixes 
activitats que els altres alumnes de la seva classe, ja que s’haurà d’esperar 
al vestíbul fins la propera sessió de classe, per tal de no interrompre els 
altres alumnes. 
Us demanem que intenteu posar-hi remei en benefici del vostre/a fill/a. 
Agraïm la vostra col�laboració. 
Atentament 
Escola Mallorca 
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Full que es donarà a les famílies, quan es doni el cas 
 
 
 
 

BON DIA !!! 
 
 
 
 

Benvolguda família de 
Primària:                            
Us recordem que les hores d’entrada a 
l’escola són a les 9h del matí i a les 3h 
de tarda, i els alumnes han de posar-se 
a la filera amb els seus companys  i 
entrar ordenadament.  
La porta de l’escola s’obre al matí a  les 
8:57’ i es tanca a les 9:05’ i a les 14:57 i es tanca a les 3:05’.  
Es deixa un marge de 8’ al matí per cortesia, per a casos excepcionals. A 
partir d’aquesta hora les portes de l’escola s’han de tancar, per un correcte 
funcionament de les activitats.  
Estem observant que no seguiu aquestes indicacions,  per la qual cosa 
us recordem que el vostre/a fill/a  en surt perjudicat al no fer les mateixes 
activitats que els altres alumnes de la seva classe, ja que s’haurà d’esperar 
al vestíbul fins la propera sessió de classe, per tal de no interrompre els 
altres alumnes. 
Us demanem que intenteu posar-hi remei en benefici del vostre/a fill/a. 
Agraïm la vostra col�laboració. 
Atentament 
Escola Mallorca 
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SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE 
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di 
          1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 
8 9 10 11 12 13 14  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 

15 16 17 18 19 20 21  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 
22 23 24 25 26 27 28  27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29   30 31     
29   30     (11)        (23)        (19)        (16) 

                              (69) 

GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL 
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di 
   1 2 3 4        1        1    1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30    

      (17)        (19)  30 31     (20)        (18) 

                            (56)   
MAIG  JUNY FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ:  3/11/14 ; 16/02/15; 22/05/15 

 
JORNADA INTENSIVA : el 23/12/14 i del 8 al 19 de juny 2015 * 

HORARI DEL  GENERAL CENTRE: 
Educació Infantil i Primària :    9h -12’30h  i de 15h a 16’30h 

FESTES LOCALS : 24/09/14, 25/05/15.  

*(L’horari durant la jornada intensiva  del dia 19 desembre, i de la franja de 
juny  serà de 9 a 13h) 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di 
    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30 31  29   30      

      (18)        (15) 
             (51) 176 

      Festes Vacances Alumnes        Dies lliure disposició 

Curs 2014 - 2015 


