
FULL INFORMATIU.
CURS ESCOLAR 2021-2022

CEIP MESTRE GUILLEMET
Santa Eugènia

Telèfons i adreces electròniques:

- Escola: 971 14 42 44 (també és fax)

- Consultes menjador escolar:  (Maria de
Lluch Arrecio 626 53 05 80 )

- Adreça electrònica:
ceipmestreguillemet@educaib.eu

- Blog:
alumnesmestreguillemet.blogspot.com

- Web: http://www.ceipmestreguillemet.cat
- Número de compte de l'escola:
ES78 2038 3414 21 6000011795

Informació AFA (Associació de Famílies
d’Alumnes)

- Presidenta: Joana Ayarte Garcias

- Telèfon: 625 62 08 38

- Adreça electrònica:
amipamguillemet@gmail.com

- Facebook: amipamestreguillemet

Número de compte de l'AFA:
ES 2100 5677 14 0200006542

UNA ESCOLA OBERTA AL MÓN I A LES PERSONES. UNA ESCOLA DE TOTS I TOTES.
UNA GRAN FAMÍLIA

Una escola inclusiva, integradora, transparent, desperta i humana. Una escola verda,
solidària, compromesa amb la seva llengua i cultura i amb una metodología flexible, capaç
d’arribar a tot el seu alumnat. Una escola petita per fora i gran per dintre. Una escola que
cuida a les persones. Una escola que té com objecte principal l’èxit educatiu dels nostres
infants. Una escola que té en compte a les seves famílies i promou la seva participació. LA
VOSTRA ESCOLA!

http://www.cpmestreguillemet.cat/
mailto:apimamestreguillemet@hotmail.com
mailto:amipa.mestreguillemet@facebook.com


DISTRIBUCIÓ DE PROFESSORAT EN TUTORIES, ESPECIALITATS I FUNCIONS

CÀRREC/TUTORIA NOM NIVELL/ÀREA Nº
ALUMNES
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Tutora Maria Amengual 4t educació infantil 15

Tutora Mª Antònia Noguera 5è educació infantil 13

Tutora/Coordinadora CEP Margalida Colom 6è educació infantil 17

Mestra +1 d’infantil/suport
(Coordinadora de cicle)

Joana M. Salom Educació infantil/coord. infantil

Mestre de religió Pere Joan Pastor Religió a tots els cursos

Especialista d’educació
física/coord. ambiental/blog

Jaume Garcia Educació física a tots els cursos i
psicomotricitat a infantil i 1r de
primària
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Tutora Bel Font 1r d’educació primària 16

Tutora (Coordinadora de
cicle)/equip impulsor

Joana Llabrés 2n d’educació primària (A) 12

Tutora (Coordinadora de
cicle)

Xisca Gamundí 2n d’educació primària (B) 13

Tutora Dolça Feliu 3r d’educació primària 18

Suport primària Guillem Alemany- Cristina
Gómez

Mestre/a de suport tots els cursos de

primària

AL Carmen Gallardo Tallers de llenguatge al c. infantil i

primària i suport

PT/Suport Bel Martinez Suport d’educació infantil i primària
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Especialista anglès
(Coordinadora de cicle)

Francesca M. Jaquotot Anglès a tots els cursos

Tutor/secretari/coord.
TAC/Equip impulsor

Tomàs Siquier 4t  d’educació primària 20

Tutora Sara Genovart 5è d’educació primària 12

Cap d’estudis/ tutor/Equip
impulsor/coord.  suport i
convivència

Miquel Vicens 6è d’educació primària 19

Director Antoni Picó PMT/ coordinació Tac/ Menjador
escolar/Taller/ Comissió de delegats/
AFA/ Ajuntament, hort escolar....

Suport Antoni Trillo Suport al 2n cicle de primària



PERSONAL DE SUPORT

Orientador i coordinador Equip de Suport - Àlex Sánchez (Dijous i divendres)

PTSC - Cati Coll (periodicitat mensual)

PERSONAL NO DOCENT

Fisioterapeuta (periodicitat setmanal) - Júlia Llabrés

Monitora escola matinera - Maria de Lluch Arrecio

Monitores menjador escolar - Maria de Lluch Arrecio, Rosa Mulero i Llum Cádiz)

Auxiliar tècnica Educativa - Fidela Isern   (Dilluns i dijous)

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Equip directiu Mestres Pares/mares Ajuntament

Antoni Picó, director(*)
(**) (***)

Miquel Vicens, cap
d’estudis (*)(***)

Francesca Gamundi,
secretària (*)

Jaume M. Garcia  (*)

Francesca M
Jaquotot (***)

Joana Llabrés (**)

Joana Ayarte(****)

Francis Gamón
(**)(***)

Felip Riera (***)

Ramón Boqué (*) i A.
Cañellas

M. Magdalena Guardia  (****)

(*) Membre de la Comissió permanent (**) Membre de la Comissió de menjador (***) Membre de la Comissió de
convivència  (****) Membre de la comissió del Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic)

HORARI DE VISITES DELS PARES AMB ELS TUTORS: Cal demanar cita prèvia
amb el/la tutora corresponent. És necessari que mantingueu com a mínim, una
reunió de tutoria amb el tutor/a al llarg del curs.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EQUIP DIRECTIU:
Direcció i secretaria: Telefònicament, per videoconferència ateses les
circumstàncies del COVID i presencial quan sigui necessari i a l’aire lliure.
PREUS VIGENTS DELS SERVEIS:
- Menjador: 6.50 €/dia els usuaris fixos i 7 € els eventuals. preus amb descomptes
del 15 % en el cas de famílies nombroses, que equival a un descompte d’1 € per
germà i per dia de servei. Possibilitat d’adquirir un abonament de 25 tickets a preu
de fixe (162,5 €)
- Escola matinera: alumnes fixos (33 €/mes. Mig mes 24 €. Una setmana 17 € Per
dia 2,5 €)  * Descomptes per a famílies nombroses
- Aportacions anuals de les famílies: educació infantil: 48 € i primària: 36 €.
*Descomptes  per a famílies nombroses que van des entre el 20%, 30 % i 40 %).



OBSERVACIONS IMPORTANTS:

 ASSISTÈNCIA: l’alumne té el dret i el deure d’assistir a classe. En cas que hi falti o arribi tard els pares/mares ho han de
comunicar al seu tutor/a, bé per escrit, telefonicament o personalment. En cas d’absentisme escolar, se seguirà un protocol
determinat per al servei d’inspecció
 ACCESSOS: l’accés al centre es durà a terme per les dues barreres de l’escola (entrades i sortides). Al matí, l'escola obre
les portes a les 08:55. Els pares i mares d’infantil ho faran per la barrera de l’escala a la sortida a les 13:50. Les bicicletes
podran accedir i sortir del centre per la barrera principal.
 PUNTUALITAT: les classes comencen a les 9:00 h. Per motius de seguretat tancarem les barreres del centre a les 9:10 h.
Atès que no disposam de porter, quan un alumne/a arriba tard fa que algú hagi de sortir de classe per obrir, amb la
conseqüent distorsió de la feina. Per això, quan el vostre fill/a no pugui arribar d’hora, haurà de venir en el temps d’esplai (
entre les 11:00 h i 11:30 h). Excepcionalment i amb una justificació de pes podrà incorporar-se en un altre moment. Arribar
amb temps a l’escola és una responsabilitat i un deure de tots. la puntualitat ha de ser una norma comuna al nostre centre.
Sense puntualitat no es pot començar una jornada escolar amb normalitat. Col·laboreu-hi, per favor!
 PROHIBICIONS: prohibició absoluta de fumar dins el recinte escolar i als accessos i de portar-hi animals de companyia com
a mesura d’higiene i en prevenció d’accidents. Els alumnes no poden portar a l’escola mòbils, walkmans, objectes de valor,
llaunes ni botelles de vidre.
 CONVOCATÒRIES: és necessària una estreta relació entre l’escola i la família, que es veurà refermada si assistiu a les
reunions a què sou convocats/des, si responeu els comunicats que us enviem i ateneu les recomanacions dels tutors/es.
 ALIMENTACIÓ, SALUT I HIGIENE PERSONAL:
 Evitau les llepolies i la brioixeria industrial als berenars i embolcalls com l’alumini. Dilluns berenarem de fruita. Duis
carmanyoles per portar el berenar. El desdejuni del matí és molt important. Una jornada de 5 hores de classe exigeix molta
energia i cal berenar abundantment i de manera equilibrada.
 La higiene personal: és un aspecte que pot influir notablement en les relacions personals i les pot dificultar en gran manera
si no es dóna una atenció adequada en aquest hàbit.
 Cal respectar un mínim d’hores de son, imprescindibles, si volem que l’alumne/a rendeixi i s’adapti a l’escola.
 Polls: si rebeu una circular, seguiu-ne les recomanacions. Si detectau que el vostre fill/a en te, avisau al tutor/a.
 Mobilitat: vos demanam que faceu el possible per venir a l’escola a peu, amb bicicleta o patinet. Si viviu fora del terme,
podeu aparcar el cotxe abans de fer l’últim desplaçament a peu fins arribar a l’escola. El nostre aire se’n veurà beneficiat i
contribuirem a una mobilitat sostenible, humana i cívica. Emprau els camins escolars!
COMUNICACIÓ I RELACIÓ FAMÍLIES - ESCOLA: les circulars sols es lliuraran a través del Gestib i es penjaran alhora a la
web de l’escola a l’apartat de secretaria. Consultau amb freqüència la web i el blog de l’escola: www.ceipmestreguillemet.cat i
alumnesmestreguillemet.blogspot.com.
PERÍODE DE MATRÍCULA PER AL CURS 22/23: període d’admissió: abril - maig 2022
DEURES: heu de preveure la necessitat d’un horari a casa amb un temps adequat i racional, i sempre que sigui possible,
diari fix, pels deures i feines escolars, adequades a cada edat i com a complement a la tasca de l’escola.
PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC: hi participen 109 alumnes de
primària (el 100 %) i el preu anual és de 40 € (famílies associades a l’AFA) i 75 € (famílies no associades a l'AFA). Al
programa hi participa l’escola, l’Ajuntament i l’AFA. * Descomptes per a famílies nombroses.

CALENDARI ANUAL I HORARIS

∙ Les vacances de Nadal estan compreses entre el 23 de desembre i el 7 de gener, ambdós inclosos.
∙ Les vacances de Pasqua estan compreses entre el 14 i el 22  d'abril, ambdós inclosos.
∙ Festivitats

● 12 d'octubre dia de la hispanitat
● 1 de novembre
● 6 i 8 de desembre ( dia de la Constitució i de la Immaculada Concepció)
● 28 de febrer (festa escolar unificada)
● 1 de març (Dia de les Illes Balears)

També tenen la consideració de dies festius durant el curs 21-22 els dies que determinarà la corresponent disposició de
l’organisme competent. Els dies no lectius, d'acord amb els punts 7.2 i 7.3 de la Resolució de la Consellera d'Educació i
Formació Professional (31/03/2015), i aprovats pel consell escolar són:
- 7 de desembre de 2021:  (Dia no lectiu  de lliure designació pel claustre i consell escolar)
- 2 de març  de 2022: (Dia no lectiu  de lliure designació pel claustre i consell escolar)
- 11 d’abril 2022 (Festa local de Santa Eugènia)
- 16 de maig de 2022 (Dia no lectiu  en substitució de la festa local de la patrona del municipi)
*La Conselleria d'Educació i Formació Professional determina  que el curs escolar 2021-22 ha de tenir 176 dies lectius.
∙ Les activitats lectives finalitzaran el 23 de juny de 2022 i sumen totes elles els 176 dies lectius corresponents
∙ L'horari lectiu és de les 9:00 h a les 14:00 h.
∙ Horari no lectiu: de les 7:30 a les 09:00 h (escola matinera ) i de les 14:00 h a les 16:00 h (de dilluns a dijous) i de les
14:00 h a les 15:00 h (divendres) hi ha servei de menjador.

http://www.ceipmestreguillemet.cat

