•

En cas de voler celebrar l’aniversari a l’escola
només es pot dur una coca o una capsa de
galletes. Tenir en compte que els alumnes
d’infantil berenen tots plegats i per tant es repartirà
entre tots els nins.

•

Els mestres no repartiran invitacions dins el
recinte escolar.

•

Totes les informacions importants estaran al
tauler d’anuncis de l’escola i a la web.

•

No està permès que l’alumnat porti mòbils a
l’escola. En cas que algun alumne el porti, se’l
retirarà immediatament i haurà de venir a cercar-lo
el pare/mare.

CEIP REINA SOFIA
CURS ESCOLAR 2017/18

SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL CENTRE:
● El centre disposa de servei de menjador a partir
de dia 2 d’octubre de les 14’00 h. fins a les 16’00 h.
Es poden adquirir els tiquets en blocs al Banc Es
Crèdit Balear de s’Horta o tiquets individuals a la
secretaria del centre. El preu del tiquet inclou el menjar i la monitora fins a les 16 h Els preus són els següents:
• Surt a 6,80 euros per tiquet, si es compra un
bloc de 10 tíquets al banc.
• Surt a 8 euros si comprau els tiquets individuals a la secretaria del centre.
Aquests preus podran variar en funció del nombre d'usuaris del menjador durant el primer trimestre.
Els tiquets que no empreu els podeu retornar a la secretaria del centre al mes de juny i vos tornarem els
doblers.
● Cada dia hi ha activitats extraescolars
organitzades per l’AMIPA a partir del mes d’octubre.
● Els alumnes d’Educació Infantil hauran de
sol·licitar una autorització per fer ús del transport
escolar a la secretaria del centre.

CEIP REINA SOFIA
C/ RECTORIA Nº21
07669 S’HORTA
TEL/FAX: 971 837188
cprsofia.com
ceipreinasofia@educaib.eu

Tutories:
4t EI: Maria Antònia Julià
5è EI: Maria Adrover
6è EI: Neus Ferrer
+1 EI: Mª Cristina Rigo
1r EP: Dolors Ramis
2n EP: Mª Eugènia Far
3r EP: Virgínia Rosselló
4t EP: Xavier López
5è EP: Sebastiana Oliver
6è EP: Coloma Vicens
Altres mestres i especialistes:
Llengua anglesa: Esteve Bauzà
Llengua anglesa (mitja jornada): Carmen Cuellar
(substituta:Liliana Peroni)
Educació Física: Xavier López
Educació Musical: Virgínia Rosselló
Religió Catòlica: Maria Sánchez
Mestra primària: Sebastiana Rigo
Mestra primària: Mª del Pilar Martínez (substituta: Mª del
Mar Lucas)
Mestra primària (mitja jornada): Maria Rosa López
Auxiliar de conversa (Programa de Seccions Europees):
Pendent per adjudicar
Equip de suport:
Pedagogia terapèutica: Mª Eugènia Far
Logopeda: Assumpció Estelrich
Equip d’Orientació: Laura Máñez i Manuela Contreras
Equip Directiu:
Directora: Catalina Capó
Cap d’estudis: Coloma Vicens
Secretària: Sebastiana Oliver
Horaris d’atenció als pares (Abans
acordar el dia i l’hora) :
Tutoria pels pares: Dilluns de 16 a 17 h.
Direcció : Dilluns, dijous i divendres de 9 a 10 h. i els
dimarts i dijous de les 13 a les 14 h.
Cap d’estudis: Dilluns i divendres de 9 a 10 h. i els
dimecres de les 13 a les 14 h.
Secretaria: Dilluns i dimecres de 9 a 10 h. i els dimarts de
9 a 10 h. i de les 13 a les 14 h.

Horari de l’AMIPA:
Cada dia a les 9 i a les 14 hores hi ha algun membre de
la junta de l’AMIPA a l’entrada de l’escola.
Calendar i es colar:
El curs escolar comença dia 13 de setembre de 2017 i
finalitza dia 22 de juny de 2018.
Les vacances de Nadal seran de dia 23 de desembre a
dia 7 de gener (ambdós inclosos).
Les vacances de Pasqua seran de dia 29 de març a dia
8 d’abril (ambdós inclosos).
Seran dies festius:
•
12 d’Octubre (Festa Nacional)
•
1 de Novembre (Tots Sants)
•
6 i 8 de Desembre (La Constitució i La
Immaculada Concepció)
•
1 de Març (Festa de les Illes Balears)
•
2 de Març (Festa Escolar Unificada)
•
5 de Març (Dia lliure elecció del centre)
•
1 de Maig (Festa del Treball)
•
15 de maig (San Isidre)
•
21 de maig (Cinquagesma)

Algunes activitats complementàries del
centre:
•
Dies 19, 20 i 21 de desembre de les
13’45 h. a les 14’30 h. Jornades de portes
obertes per Nadal.
•
Mercadet de Nadal pro-viatge d’estudis.
•
Dia 22 de desembre a les 11’30 h. Concert de
Nadales a la Parròquia.
•
Dia 8 de Febrer Rueta a les 14’30 h.(disfressa
tema lliure).
•
Dia 28 de març de 9 a 13’30 h. Jornada
Esportiva al Camp de Futbol.
•
Dia 22 de juny a l’horabaixa Festa de fi de curs.

Informacions del centre:
•
L’horari escolar és de 9:00 a 14:00 hores
•

El mestre no pot administrar cap tipus de
medicació sense una autorització signada (full
que podeu demanar al tutor o a través de
l’agenda).

•

Entrades i sortides: L’escola obrirà les portes a
les 8’50 h. i a les 13’55 h. Pregam puntualitat,
que es respecti la direcció prohibida, les línies
grogues i la zona d’estacionament de l’autocar.
L’escola romandrà tancada de les 9’10 a les
13’55 h. Per accedir a l’escola durant el dematí
heu de tocar el timbre.

•

No es pot assistir a l’escola si l’alumnat
presenta malalties pròpies de la infància en
perill de contagi: febre, vòmits, pigota, virus de
panxa... Podeu consultar les malalties al full
que ens ha enviat la Conselleria al tauler
d’informacions del centre i a la web del
centre.

•

Les faltes d’assistència s’han de justificar. A
l’etapa d’infantil amb el full que us facilitarà el
mestre i a l’etapa de primària a través de
l’agenda.

•

Recomenam que els alumnes duguin berenars
saludables i ho portin dins “fiambreres” per
potenciar la reutilització.

•

Entrega de notes: els informes d’Educació
Infantil es lliuraran als pares durant la primera
setmana de febrer i al mes de juny. I els
informes d’Educació Primària es lliuraran als
pares al 1r i al 3r trimestre a través d’una
entrevista individual, i als propis alumnes al 2n
trimestre.

