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Comença el curs 2015'16!
Després d'uns cursos, especialment els dos darrers, marcats per la conflictivitat entre l'Administració Educativa, per una
part, i el col·lectiu de docents i una part important de la societat, per l'altra, començam aquest curs amb sensacions
positives, amb esperança i desig que hi hagi un canvi per a bé de l'educació.
Els resultats de les eleccions autonòmiques del passat maig 2015 conformaren una nova majoria i un nou Govern per a les
Illes Balears. Demanam que es recuperi la normalitat dins el món educatiu i que imperi el diàleg i el consens com a virtuts
per al bé de tota la comunitat educativa. S'han derogat aquelles normes que tant crisparen la vida escolar, com el TIL o la
llei de Símbols, i es pretén avançar per una via conciliadora i constructiva. La Conselleria d'Educació vol donar resposta a
les demandes sociolaborals del professorat, algunes d'aquestes retallades o perdudes durant l'anterior legislatura, però
també s'ha marcat com objectiu la millora pedagògica del sistema educatiu. Cal millorar les competències educatives dels
nostres alumnes. La consecució d'aquest objectiu passa per disminuir les ràtios de les aules, però aquesta mesura per sí
sola no és suficient. Ha d'anar acompanyada d'un pla de formació efectiu dels mestres que provoqui el debat i la revisió
tant de la finalitat de l'educació com dels aspectes metodològics i organitzatius per aplicar-la a la realitat dels centres.
Aquest replantejament de la tasca docent s'ha de potenciar en cada centre. La Conselleria pensa que aquesta millora en
l'educació es produirà si es dota de més autonomia els centres que els permeti dissenyar els seus projectes pedagògics, la
qual cosa exigeix a la vegada la conformació d'equips docents compromesos i il·lusionats amb el projecte. La formació
dels mestres en el centre i a partir de les necessitats que es plantegen en el projecte és fonamental per avançar. Aquesta
autonomia aportarà més llibertat per dissenyar el model d'educació que la comunitat educativa vol per als seus alumnes
però ens farà assumir més responsabilitat i compromís, incentius necessaris per anar prosperant.
Aquestes mesures exigeixen recursos econòmics, que segueixen mancant a totes les instàncies, però que s'han d'anar
suplint per aquesta empenta positiva que ens vol transmetre la nova administració, basada en el diàleg, el consens, el
respecte, l'escolta i la confiança.
El nostre centre vol seguir engrescant-se en aquest ambient de canvi per anar millorant. A partir de les activitats de
formació que duim a terme en el centre, promovem la reflexió i el debat pedagògic per avançar cap a un projecte educatiu
que a més de millorar les distintes competències educatives contribueixi a fer dels nostres alumnes persones íntegres,
respectuoses, justes i compromeses amb la millora de la societat i del seu futur. En aquest curs, hem constituït i formarem
part d'una xarxa de cinc centres públics d'innovació de zona per anar concretant i aplicant aquest projecte de millora.
Bon curs per a tots!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARI GENERAL. CURS 2015-16
*Setembre, juny i divendres de tot el curs: de 9 a 14h des del
primer dia.
*Resta del curs, de dilluns a dijous:
Matí: de 9 a 12,30 h.
Tarda: de 14,30 a 16 h.
•
*Els alumnes de P-3 d'educació infantil tendran un període
•
d'adaptació fins dia 18 de setembre (se vos concretarà a la
reunió de principi de curs).
SERVEI DE MENJADOR I ESCOLA MATINERA
Dia 14 de setembre s'inicien aquests serveis.
Per a més informació vegeu fulls adjunts d'inscripció.
Per inscriure-s'hi els heu d'emplenar i entregar-los al mes tre tutor dia 11 de setembre.
Horari del servei de menjador:
*Setembre, juny i divendres de tot el curs: de 14 a 16h
*Resta del curs: de les 12:30 a les 14:30h.
Horari del servei d'escola matinera:
*Tot el curs: de 7 a 9h.
REUNIONS DE PARES DE PRINCIPI DE CURS
-La reunió per als d'alumnes d'educació infantil serà dimecres dia 9 de setembre a les 18:00 h. a l'edifici d'educació infantil.

-Les reunions de pares dels alumnes d'educació primària seran:
.1r cicle: 29 de setembre a les 18h.
.2n cicle: 30 de setembre a les 18:30h.
.3r cicle: 28 de setembre a les 18h
ES DESDOBLA EL GRUP DE 3 ANYS
En aquest curs tendrem dos grups de 3 anys ja que la
matrícula per a aquest nivell ha arribat a 30 alumnes. La
Conselleria ens ha assignat un nou mestre d'educació
infantil. No obstant això, el número de mestres de la
plantilla no ha variat respecte al 2014'15 ja que hem perdut
el mestre més 1 de llengua anglesa que teníem. Hem
reclamat aquesta plaça suprimida, sense resposta positiva,
de moment, ja que la matrícula global s'ha incrementat en
19 alumnes en relació a l'any passat.
DIA DE VISITA DE PARES
El dia de visita de pares en aquest curs serà el dijous de
12'30 a 13'30h. És important posar-se d'acord amb el mestre
per a les entrevistes.
FONS DE LLIBRES. ELS LLIBRES S'ENTREGARAN
A L'INICI DE LES CLASSES
Per a una millor organització de l'inici de curs, els llibres
escolars s'entregaran als alumnes a l'inici de les classes, a

partir del dia 11 de setembre. En el cas dels primers cursos,
els llibres es guarden a l'aula. Si els pares volen conèixer
aquests materials, ho podran fer anant a l'aula a partir
d'aquesta data.
SOL·LICITUD D'AJUDES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
(NESE). CURS 2015'16. Termini: fins 30 de setembre de
2015. Es poden sol·licitar per via telemàtica i un cop emplenades s'han d'imprimir i entregar a la Secretaria del centre
per acabar la tramitació, o dirigir-se al col·legi per fer-ne la
sol·licitud des de Secretaria.
ASSEMBLEA DE L'APIMA
– Dimecres 23 de setembre de 2015 a les 20 h al CEIP
Son Juny, amb el següent ordre del dia:
1. Presentació de la Junta directiva
2. Incorporació de nous vocals, si escau.
3. Estat de comptes.
4. Informació sobre les activitats extraescolars del curs
passat.
5. Activitats extraescolars curs 2015'16.
6. Precs i preguntes.

CALENDARI ESCOLAR.
Divendres dia 11 de setembre s'inicien les classes
El curs escolar 2015-16 començarà les activitats lectives dia
11 de setembre de 2015 i acabarà dia 22 de juny de 2016.
* Les vacances de Nadal seran de dia 23 de desembre de
2015 a dia 7 de gener de 2016 (ambdós inclosos). El dia 22
de desembre hi haurà jornada continuada.
* Les vacances de Pasqua seran de dia 24 de març a dia 3
d'abril de 2016 (ambdós inclosos), dia 23 de març hi haurà
jornada continuada.
* Seran dies festius generals els següents:
– 12 d'octubre (festa nacional)
– 2 de novembre (dia següent a la festa Tots Sants)
– 7 de desembre (dia següent a la festa de la Constitució)
– 8 de desembre (festa de la Immaculada)
– 29 de febrer (festa escolar unificada)
* També seran dies no lectius aquests tres: 3 de novembre, 2
de març i 2 de maig (1 dia de lliure elecció i 2 en substitució
de festes locals)

CALENDARI ESCOLAR 2015-2016
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Dies no lectius propis del centre: 3 novembre-15, 2 març-16, 2 de
maig-16.
Celebracions: Les Verges: 16 octubre, concert nadales: 21 desembre,
Sant Antoni: 15 gener, Rua: 4 febrer, setmana cultural: 21 a 23
març, festa fi de curs: 22 juny.
COL·LEGI PÚBLIC SON JUNY (Codi: 07004862)
PASSEIG JOAN MAS I MATAS, S/N 07240 - SANT JOAN
TFON./FAX971526251 E-MAIL: ceipsonjuny@educacio.caib.es
Pàgina web: http://escolasonjuny.cat/

ALUMNAT I PROFESSORAT.
Educació infantil
María del Rocío Arroyo Juan
Maria Tomàs López (o substitut)
Catalina Mª Bover Nicolau
(Pendent l'assignació de tutories)

Tutories Matrícula
prevista

Especialistes

Especialitat

3 anys A

15

Catalina Torrens Jaume

3 anys B

15

Kaitlyn Roth

M. Magdalena Mas Ballester

4 anys

22

Catalina Bauzà Blanch

Educació física

Francesc Xavier Moratinos Jaume

5 anys

22

Bàrbara Florit Aguiló

Educació musical

Antònia Torrens Jaume

Llengua anglesa
Auxiliar conversa llengua anglesa
(12 hores)

Pedagogia terapèutica

Educació infantil
Educació primària

Tutories Matrícula
prevista
Tutories Matrícula
prevista

Especialistes

Especialitat

Guillem Pallicer Barceló

Audició i Llenguatge (dts, dj i 1/2
dv)

Antònia Horrach

Auxiliar Tècnic Educatiu (dll, dts
i dx). Pendent confirmació

Maria Hernández Calafat

1r. curs

23

Lucía Puig Méndez

Pilar Bibiloni Jaume

2n. curs

25

Equip directiu

Magdalena Bibiloni Jaume

3r. curs

22

Josep Roig Bauzà

Bàrbara Florit Aguiló

4t. curs

16

Catalina Mª Bover Nicolau

Francisca Barceló Costa

5è curs

11

Francisca Barceló Costa.

Elisabet Riera Llinàs

6è curs

16

Altres professionals

Especialitat

Caterina Adrover

Psicopedagoga EOEP (dj)

Per aquest curs escolar 2015-2016 tenim una matrícula
prevista de 187 alumnes; 74 d'educació infantil i 113
d'educació primària, 16 alumnes més que a final del curs
passat. Plantilla de mestres, deixen el centre: Catalina Nicolau
Gayà, Maria Antònia Crespí Socías, Antònia Solà Villalonga i
Joan Morey Company
Nº de famílies: 125

Religió (dmts i dj)
Director
Cap d'estudis
Secretària

PTSC
Margalida Rosselló

Assistenta Social Ajuntament

Margalida Mir

Fisioterapeuta (dll)

