FU LL

INFORMATIU
Ceip Son Juny. Sant Joan

Tfon.: 971526251. Fax: 971858518. Correu electrònic: ceipsonjuny@educaib.eu
Lloc web: http://escolasonjuny.cat
Full informatiu núm. 112 – setembre 2018

Comença el curs 2018'19. Canvi en la direcció del col·legi.
Iniciam un nou curs. La primera novetat que hem d’esmentar és el canvi en la direcció del col·legi. Des de
l’1 de juliol de 2018, ha passat a ocupar la funció de directora,: Francisca Barceló Costa, que substitueix
Josep Roig Bauzà, que ocupava aquest càrrec des del juliol de 1986.
Com tot començament d'activitat, aquest inici arriba carregat per a tota la comunitat escolar d'expectatives,
d'il·lusions renovades i de, com tot en la vida, de certs temors. A tots, alumnes, famílies, mestres i adults que
participen en el nostre projecte, ens caldrà un temps per a adaptar-nos a les novetats del curs 2018'19. No
sols aquesta fase d'adaptació hi serà per als alumnes nous i les seves famílies que s'incorporen per primera
vegada i per als mestres que s'estrenen al claustre o en nous càrrecs, sinó també per a tots aquells que hi
exerceixen des de fa més o manco d'anys. Perquè cada curs és distint i té la seva pròpia dinàmica i
personalitat, encara que hi hagi continuïtat de les línies mestres del projecte.
Continuam avançant per tercer curs consecutiu en l'aplicació de les bases del pla de millora pedagògica del
centre. Ens adonam que estam davant un procés de canvi complexe i de múltiples dimensions, en el qual es
necessita la implicació de tots per fer-lo realitat: mestres, famílies, ajuntament i administració. Per encarar
els reptes que planteja l'educació d'avui, els mestres hem de seguir preparant-nos per mitjà d'una formació
que doni resposta als plantejaments de la societat actual en educació. Hem constatat aquests anys que no és
suficient el canvi de metodologia (més dinàmica, més interactiva i que posa l'èmfasi en la descoberta i
l'autoaprenentatge) encara que necessari, sinó que l'element fonamental i imprescindible per engegar de
veres aquest pla de millora fa referència al canvi de mirada del mestre i de l'adult cap als alumnes. Aquest
canvi es pot sintetitzar amb aquestes afirmacions: respecte total a l'alumne com a persona, al seu procés
maduratiu, a la seva situació personal, confiança en les seves capacitats d'aprenentatge i d'adaptació a les
normes de convivència de què ens anam dotant i acompanyament vertader, amorós i no judiciós, del
desenvolupament personal de cada alumne. Totes aquestes actituds han d'anar acompanyades de la
potenciació d'aquells valors que ens han de fer millorar com a societat i tenir esperança d'un futur millor:
educació per a la pau, per a la justícia, per a la convivència amb respecte a les diferències, per a la
sostenibilitat de la biosfera, per al dret de qualsevol persona a viure amb llibertat, a la vegada que té en
consideració la dels altres, i en un entorn saludable. I tots aquests propòsits precisen de la col·laboració i la
implicació de les famílies per no crear contradiccions i inseguretats en els alumnes. D'aquí que aquest procés
de millora del projecte educatiu necessiti de la complicitat i participació activa de les famílies.
Aquest curs ens duu aquestes altres novetats:
-Augment de la plantilla en un mestre de l’especialitat de música.
-Es manté desdoblat el grup de 5 anys que passa a 1r de primària en aquest curs. Per això s’ha hagut
d’habilitar una nova aula de referència a l’edifici de primària i s’han adaptat les sales de menjador per a
impartir-hi classes. També s’està acabant l’equipament de l’aula d’experimentació d’infantil amb una
porxada i aire acondicionat.
-La concessió per part de la Conselleria del programa de competència familiar per la qual cosa disposarem de
la intervenció del PTSC un dia a la setmana i del programa de dinamització lingüística i cultural, que ens
aportarà un dinamitzador lingüístic que incidirà en la millora de la competència lingüística dels nostres
alumnes.
-A causa de la manca d’espais i donat l’elevat número de mestres del claustre s’ha engrandit la sala de
mestres amb la unificació en un sola dependència de la sala de mestres ja existent amb un despatx veïnat.
-S’ha canviat el tendal del pati de primària.
Finalment volem remarcar l'interès que hi té i l'esforç econòmic que va fent l'Ajuntament per al
manteniment i la millora de les instal·lacions. Una col·laboració també imprescindible per avançar en aquest
canvi pedagògic i metodològic que anam fent.
Bon curs per a tots!

DIMECRES, 12 DE SETEMBRE, S'INICIEN LES CLASSES
HORARI GENERAL. CURS 2018-19
*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 durant els primers dies de curs
d'aquest mes de setembre (se vos concretarà a la reunió
de principi de curs).
SERVEI DE MENJADOR I ESCOLA MATINERA
El mateix dia 12 de setembre comencen aquests
serveis
Si voleu fer ús d'aquests serveis el primer dia de
classe, heu de contestar el correu electrònic que heu
rebut o telefonar a secretaria fins dia 11, abans de les
12 h.
Tots les famílies que es vulguin inscriure a aquests
serveis han d'entregar els fulls d'inscripció al
mestre tutor o a secretaria el dia 12 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.

Els llibres s'entregaran als alumnes a l'inici de les
classes, a partir del dia 12 de setembre.
SOL·LICITUD
D'AJUDES
D'EDUCACIÓ
ESPECIAL (NESE). CURS 2018’19. Termini: fins
27 de setembre de 2018. 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
– Està previst que dia 25 de setembre, a les 20 h,
l'APIMA convocarà al CEIP Son Juny
l'assemblea anual amb el següent ordre del dia:
1. Memòria i estat de comptes del curs 2017'18
2. Renovació de la Junta Directiva per al curs
2018/19.
Vos animam a participar-hi i a presentar la
vostra candidatura per poder constituir
aquesta important institució escolar.

CALENDARI ESCOLAR.
Dimecres dia 12 de setembre s'inicien les classes
El curs escolar 2018'19 començarà les activitats
lectives dia 12 de setembre de 2018 i acabarà dia 21
de juny de 2019.
REUNIONS DE PARES DE PRINCIPI DE * Les vacances de Nadal seran de dia 22 de desembre
de 2018 a dia 6 de gener de 2019 (ambdós inclosos).
CURS
-La reunió per als d'alumnes d'educació infantil * Les vacances de Pasqua seran de dia 18 d’abril a
s’ha realitzat el dilluns dia 10 de setembre a les 18 dia 28 d'abril de 2018 (ambdós inclosos), dia 17
d’abril hi haurà jornada continuada.
h. a l'edifici d'educació infantil.
-Les reunions de pares dels alumnes d'educació
primària seran durant la primera setmana d’octubre. * Seran dies festius generals els següents:
– 12 d'octubre (festa nacional)
Ja se vos concretarà la data.
– 1 de novembre (festa Tots Sants)
– 6 de desembre (festa de la Constitució)
– 28 de febrer (festa escolar unificada)
DIA DE VISITA DE PARES
El dia de visita de pares en aquest curs serà el dijous – 1 de març (festa de les Illes Balears)
de 12'30 a 13'30h. És important posar-se d'acord amb – 1 de maig (festa del treball)
* També seran dies no lectius aquests tres: 2 de
el mestre per a les entrevistes.
novembre, dia 7 de desembre, dies de lliure elecció,
FONS
DE
LLIBRES.
ELS
LLIBRES 17 de gener, festa local de Sant Antoni, 4 de març, (en
S'ENTREGARAN A L'INICI DE LES CLASSES substitució d'una festa local)
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Dies no lectius: 02-11-2018 i 07-12-2018: dies de lliure elecció del
centre
17-01-2019: Sant Antoni, festa local; dia 04-03-2019: en substitució
d'una festa local
Celebracions: Les Verges: 19 octubre; concert nadales: 20 desembre;
Sant Antoni: 16 gener; Rua: 27 febrer, setmana cultural: 15 a 17
d’abril; festa fi de curs: 21 juny.
COL·LEGI PÚBLIC SON JUNY (Codi: 07004862)
PASSEIG JOAN MAS I MATAS, S/N 07240 - SANT JOAN
TFON.:971526251. FAX: 971858518. E-MAIL:
ceipsonjuny@educaib.eu
Pàgina web: http://escolasonjuny.cat/

ALUMNAT I PROFESSORAT
Educació infantil
Maria Bestard Llompart

Tutories Matrícula
inici curs

3 anys

13

Especialistes
M. Antònia Vidal Taylor
Montserrat Mateu Puiggròs

Especialitat
Llengua anglesa-cicle d’infantil
Llengua anglesa-etapa de primària

Petra Antònia Bauzà Plomer

4 anys
A

16

Catalina Bauzà Blanch

Mercè Jiménez Huertas

4 anys
B

15

Bàrbara Florit Aguiló

Educació musical-2n cicle primària

Sebastià Llabrés Mulet

Educació musical-1r cicle primària i
cicle d’infantil

Catalina Sansó Nicolau
(Mireia Huerta Vázquez:
substituta)

5 anys
A

12

Catalina Llull Perelló

5 anys
B

11

Antònia Torrens Jaume

Pedagogia terapèutica

Zoraida Pacheco Becerril

Audició i Llenguatge

Catalina Mª Bover Nicolau
Educació primària

Educació física

+1
Tutories Matrícu

la inici
curs

Catherine Adrover Bia

Jerònia Maria Llompart
Amengual

1r. cursA

14

Tomeu Prohens Blanquer

Gabriel Tous Llompart

1r cursB

14

Maria Hernández Calafat
2n. curs
(Isabel Sastre Galmés: substituta)

23

Elisabet Riera Llinàs

3r. curs

23

Mª Carmen Vaquero Castuera

Bàrbara Florit Aguiló

4t. curs

17

Equip directiu

5è curs

23

Francisca Barceló Costa.

6è curs

21

Catalina Mª Bover Nicolau

Psicopedagoga EOEP (dt i
dvds)
PTSC (1 dia/setmana)

Religió: ½ jornada

Directora

Cati Torrens Jaume
Francesc Xavier Moratinos
Jaume

Josep Roig Bauzà
Per aquest curs escolar 2018-2019 tenim una
matrícula prevista de 202 alumnes; 67 d'educació
infantil i 135 d'educació primària, 18 alumnes
menys que durant el curs passat. Plantilla de mestres
que deixen el centre: Núria, Irene, Eva, Cristina,
Marta, Joana Maria Barceló Mayol, Joana Maria
Barceló Sansó, Pilar, Magdalena, Miquel Crespo,
Angie, Bàrbara Barceló i Christian.
Nº de famílies: 129, quinze menys que durant el
curs passat.

Cap d'estudis
Secretari

Altres professionals

Especialitat

Margalida Rosselló

Assistenta Social Ajuntament

Pendent

Educador/a de carrer

