
 TELÈFON ESCOLA :     93 4442682
Per tal de millorar l’organització i control del centre, i poder atendre millor a 
les famílies i a l’alumnat, us haureu d’adaptar a l’horari de l’escola aprovat 
pel Consell Escolar. 
Les entrades i/o sortides del Centre per visites mèdiques, logopedes, 
psicòlegs...  que han estat programades amb antelació
comunicar per escrit al mestre/a tutor/a perquè n’estigui assabentat 
i poder organitzar el funcionament intern del centre
hauran de portar el justificant acreditatiu de la visita i pujaran a l’aula.
Les altres incidències no programades per motius personals
han fet l’entrada a les 9 del matí ho faran a les 
del carrer Villarroel. 
 
S’atendran sempre totes les excepcions de caràcter urgent o imprevistos
que s’hauran de justificar per escrit a la Direcció. 
 
En horari de menjador també s’haurà de complir aquesta norma. L’horari 
d’entrada serà a les 12h30’ i la sortida a les 15h adaptant
a aquest horari. I en el temps de la jornada intensiva al juny es 
temps des de les 13h a les 15h30’.  
 
 

COM PODEU COL�LABORAR  AMB L’ESCOLA i amb el vostre/a fill/a
 

HORES D’ENTRADA 
 
MATÍ : 8:57’ a  9:05’ 
TARDA: 14:57’ a 15:05’ 

Sigueu puntuals a l’hora d’entrar i 
sortir 

Ajudeu-lo a preparar la seva 
motxilla amb l’equip necessari

 
 

 
 

Prepareu-li un esmorzar saludable 
Seguiu la seva agenda i ajudeu amb 

els deures i organitz
temps 

 

Valoreu els seus esforços 
Parleu, sempre que calgui amb el

seu mestre

 

Sense rodes 
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lo a preparar la seva 
motxilla amb l’equip necessari 

 

Seguiu la seva agenda i ajudeu amb 
els deures i organitzeu el seu 

temps lliure 

 
que calgui amb el 

seu mestre 

 
SALUTACIÓ 

 
L’Equip Directiu i el Claustre de professors us donem la benvin
aquest nou curs escolar. 
Us avancem en aquest mini dossier (
paper) els trets informatius que necessiteu més urgentment per confegir la 
vostra agenda familiar i us recordem que en la pàgina web de l’escola 
www.xtec.cat/ceip-mallorca hi 

 
 

HORARIS I CALENDARI
Dies festius de lliure disposició 
aprovats pel Consell Escolar del 
centre 
 
Seran festius també els 
laborables marcats i les dues 
festes locals. 
 
VACANCES NADAL Des del 24 de desembre de 2014

gener de 201
 

VACANCES  DE 
PASQUA  

Des del 28
ambdós inclosos

 
 
 

Inici de curs 
Final de curs  
L’horari lectiu d’Infantil i de  Primària 
tot el curs excepte uns dies del mes 
de juny 
Horari Menjador   

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

Jornada intensiva juny  des del dia 
fins el 19  ambdós inclosos 
Horari Menjador  

Servei de Ludoteca 

ESCOLA MALLORCA  
C/ Londres 64 Barcelona 08036 
 www.xtec.cat/ceip
 

L’Equip Directiu i el Claustre de professors us donem la benvinguda en 

en aquest mini dossier (degut a la crisi econòmica i l’estalvi de 
els trets informatius que necessiteu més urgentment per confegir la 

us recordem que en la pàgina web de l’escola 
hi trobareu tota la informació  

HORARIS I CALENDARI 
Dilluns 3 de novembre 2014 
Dilluns 16 de febrer del 2015 
Divendres 22 de maig del 2015 
 

Determinats per la Conselleria de 
Treball 

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

Des del 28 de març al 6 d’abril del 2015 
ambdós inclosos 

15 de setembre 2014 
19 de juny 2015 

i de  Primària 
tot el curs excepte uns dies del mes 

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

del dia 23 de 

23 de desembre 

De 9 a 13h 
 
De  13h a 15h30’ 

des del dia 8 De 9 a 13h 
 
De  13h a 15h30’ 

Des de les 15h30’ a 18h 

Tel: 934442682 
ceip-mallorca@xtec.cat 

www.xtec.cat/ceip-mallorca 



REUNIONS INICI DE CURS AMB EL PROFESSORAT 
 
 
P3  Follets i Fades Mónica i Vanessa 15 d’octubre 
P4  Unicorns i Dracs Mari i Anna G. 1 d’octubre 
P5  Mags i Gegants Manoli i Maribel 2 d’octubre 
1ers  Isards i Llúdrigues Pilar B. I Mª José 22 setembre 
2ns   Falcons i LLops Gabi i Amèlia 25 setembre 
3rs Mª Àngels i Isa 29 setembre 
4ts  Mª Jesús i Marissa 30 setembre 
5ès Bibi, Teresa i Rosa 17 setembre 
6ès  Muntsa i Pau 18 setembre 
 
 
NOTA :Totes les reunions es faran a les 5h de la tarda. 
La primera part de la reunió serà conjunta dels dos grups, i la segona 
part es farà a l’aula - classe de cada grup amb la respectiva tutora. 
 
 

 

                                  HORARIS SERVEIS DES DEL PRIMER DIA DE CURS 

 

                                     Servei Acollida matinal de 7h30’ a 9h 

                                     Servei de Menjador de 12h30’ a 15h 

                                     Servei Acollida tarda Ludoteca 16h30’ a 17h30’ i    

                                                                          suplement de 17h30’ a 18h 

 

Telèfon AMPA: 652494185 Telèfon menjador: 675740515 
 
 
 
Tots els alumnes d’Infantil  i 1r i 2n  porten bata, de quadrets taronja 
i blanc, durant tota la jornada lectiva.  
 
 
 
Des de les 14:00hores a les 15:00h no hi ha Servei de Consergeria ni 
de Secretaria per tant no es podran atendre trucades telefòniques a 
l’escola 
 
 
 
 

 
DIES QUE CAL PORTAR XANDALL I BAMBES PER  FER GIMNÀSTICA 
 
 
P3  Dimarts i dijous tarda 
P4  Dilluns i dijous matí 
P5  Dimecres i divendres matí 
1rs  Piscina dilluns matí i E. Física dimecres i dijous matí 
2ns Dilluns i divendres matí 
3rs Dimecres i divendres tarda  
4ts Dimecres matí i Dimarts tarda 
5ès Dimarts i Dijous matí  
6ès Dilluns i Dijous tarda 
 

PROJECTES D’ESCOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Projecte 3 LLL3 (Tres llengües) 

* Third English day 

* Projecte Bons Lectors (Inclòs Apadrinem la lectura) 

* Mallorca’RT 

* Agenda 21 Enjardinem l’escola 

* Mengem + fruita 

* Projecte “Sumem + esforç” 

* Projecte “Creem futur” 

* Projecte “Tots som 1” 

*Projecte “BIPS acompanyament”(Bressol, Infantil, Primària, Secundària) 

Col·laboració amb els projectes de l’AMPA 

 

Totes les activitats extraescolars  entraran i sortiran 

per la porta del carrer Londres 


