
EL CEIP MESTRE GUILLEMET, UNA ESCOLA OBERTA AL MÓN 
I A LES PERSONES; UNA ESCOLA PER A  TOTS I TOTES; UNA 

GRAN FAMÍLIA! (1965- 2022)



QUI FOU MESTRE GUILLEMET?
● Fou mestre de la nostra escola en l'època de 

la República entre els anys 1929 i 1936.
● Fou un bon mestre, revolucionari, avançat en 

el seu temps, estimat pels seus alumnes i 
compromès amb el seu poble.

● Fou depurat pel règim franquista a l'any 
1936, havent d'abandonar la docència de per 
vida.

● Però a la seva tomba va demanar a la seva 
família que inscriguéssin la paraula 
MESTRE.



LA IMATGE DE LA NOSTRA ESCOLA
.



DADES DE L'ESCOLA
.

●  És la única escola del terme de Santa Eugènia.

● Som una escola d'infantil i primària completa d'una línia.

● En el curs 2020-2022 tenim una matrícula de 163 
alumnes repartits entre 3 aules d'infantil i 7 de primària. 
85 nines (52%)  78 nins (47%) i 114 famílies. Això ens fa 
una ràtio de 16,3 alumnes per aula.



SERVEIS I HORARIS DE L'ESCOLA
.

● L'escola té l'horari lectiu de 9:00 h a 14:00 h.

● Fora de l‘horari lectiu disposam de:

● Escola matinera des de les 7:30 h fins les 9:00h. Es tracta d‘un servei de pagament.

● Servei de menjador escolar amb sistema de càtering amb una emplatadora i tres 
monitores. El seu horari és de 14:00 h fins les 16:00 h de dilluns a dijous i de 14:00 h a 
les 15:00 h el divendres. Preu: 6,50 € (alumnes fixos) i 7 € (alumnes eventuals).

● A més, L'AFA ofereix activitats extraescolars de dilluns a divendres a partir de les 15:00 
h. També són de pagament.



L'ESCOLA MATINERA I EL MENJADOR 
ESCOLAR
.



TRETS D'IDENTITAT
.

Ens declaram una escola pública, inclusiva, 
oberta, viva, desperta, propera, humana, 

verda, solidària, compromesa amb la nostra 
llengua i cultura, amb les nostres famílies  i 

on el més important és el nostre alumnat, el 
capital més valuós que tenim.



RECURSOS HUMANS
.

-    17 mestres en plantilla: 
-    8 mestres de primària
-  4 mestres d’infantil
-  1 especialista de música
-  1 especialista d’E. F.
-  1 especialista d’anglès
-   1 mestra PT
-  1 mestra AL (2 pics per setmana)
-  1 mestre de religió (2 pics per setmana)
-  1 mestra de suport per a la nostra pertenyença al PMT ( Program de Millora i Transformació) (3 pics per setmana)
-  El percentatge de sexes és de 35 % homes i 65 % dones.

Per a l’estudi i realització de diagnòstics dels alumnes que requereixen d’una atenció especial, comptam amb un psicopedagoga de 
l´EOEP d’Inca i un PTSC a temps parcial.

- Per a l‘atenció d‘un alumne de 2n B greument afectat, disposam d‘una AT a temps parcial

- Del menjador escolar se n’encarreguen 3 monitores i de l'escola matinera se n'encarrega 1 monitora.

* La majoria del professorat del centre té plaça definitiva al centre, menys alguns mestres en situació d‘interinitat i en comissió de serveis.



L'EQUIP DE MESTRES
 CURS 2021-2022

.
-    



EL CONSELL ESCOLAR
.

●  És el màxim òrgan de govern de l'escola i representa a tota la comunitat 
educativa.

●   Està integrat per: director, secretari, cap d'estudis (equip directiu), 5 
mestres, 1 representant de l'Ajuntament, 1 pare/mare representant de l'AFA, 4 
pares/mares elegits per votació.



EL PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE 
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC

.● És el programa que té com a objectiu reutilitzar i aprofitar al 
màxim els llibres de text i comprometre‘s amb l‘economia de les 
famílies

● Està gestionat en base a una comissió integrada per escola, 
AFA i Ajuntament.

● Actualment, hi participen voluntàriament 106 alumnes que 
abonen una quantitat anual determinada (entre 40 € i 75 €). 
L'escola és la propietària dels llibres i dels béns materials i 
aquesta du a terme un lloguer anual a les famílies.
● Disposa d‘un pressupost aproximat d‘11.000 €



L'ESTRUCTURA PEDAGÒGICA DE 
L'ESCOLA
.Comptam amb 3 etapes educatives:

● CICLE INFANTIL: 3 anys, 4 anys i 5 anys (la 
mateixa tutora acompanya al grup durant els tres 
anys)

● 1r CICLE DE PRIMÀRIA: 1r, 2n i 3r (el/la mateix/a 
tutor/a acompanya al grup durant els tres anys)

● 2n CICLE DE PRIMÀRIA: 4t, 5è i 6è (el/la mateix/a 
tutor/a acompanya al grup durant els tres anys)



LÍNIA DE CENTRE
.

● L‘escola, fa set anys, que es troba en un procés de canvi de millora pedagògica. Creim 
que hem d‘acompanyar a la societat que servim i per això, cal que enfoquem 
l‘aprenentatge cap a quelcom significatiu, motivador, funcional i actiu.

● Per això, hem decidit formar-nos i a través de l‘acord i el consens del conjunt del claustre, 
avançar i millorar pedagògicament la nostra escola en pro del nostre alumnat.

● Estam inclosos dins la xarxa de centres PMT juntament amb una vuitantena de centres 
més d‘un total d‘uns 250  centres.

● Aquesta línia de centre es tradueix en:
● Suport dins l‘aula
● Metodologies actives: feina per projectes, tallers a primària i ambients d‘aprenentatge a 

infantil
● Cohesió de grup/convivència/treball en valors
● Aposta per un model d‘avaluació més qualitativa i descriptiva que permeti l‘avenç de 

l‘alumnat
● Regulació del temps dedicat als deures
●  Implementació d‘una programació més competencial



LA FEINA PER PROJECTES
.● Tots els cursos aprenen a través del mètode per projectes entre 3 i 6 hores 

a la setmana, la qual cosa fa que l‘aprenentatge sigui quelcom motivador, 
actiu i significatiu.



LA FORMACIÓ
.● De manera quinzenal, els mestres ens formam per a la 

millora pedagògica i per implementar noves 
metodologies.



ELS AMBIENTS D‘APRENENTATGE AL 
CICLE INFANTIL

.● Són diferents espais d‘aprenentatge, de relació i comunicació. A partir de diferents 
propostes, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, 
imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se… i interactuar amb els altres. 
Aquests espais són construïts pels mestres, però reconstruïts pels infants.



ELS TALLERS A PRIMÀRIA
.● Feim tallers a primària un pic per setmana i això significa que 

durant dues hores, els alumnes s‘agrupen entre cicles, en 
petits grups de 7-9  amb un mestre diferent.



LA FEINA PER PROJECTES
.● Tots els cursos aprenen a través del mètode per projectes entre 

3 i 6 hores a la setmana, la qual cosa fa que l‘aprenentatge 
sigui quelcom motivador, actiu i significatiu



LA COHESIÓ DE GRUP
.● Grups ben cohesionats els alumnes se senten ben integrats, 

reconeguts, valorats i estables emocionalment són el millor clima per 
a l‘aprenentatge i es tradueix en un baix nivell de conflictes.



I AMB TOT, COM ES TRADUEIX A NIVELL 
DE RESULTATS?

.Segons les proves IAQSE (proves externes) que es 
formalitzen al curs de 6è, els resultats dels nostres 
alumnes en matemàtiques, català, castellà i anglès 
estan  per sobre de l‘alumnat de les Illes Balears i a 
l‘institut de Santa Maria es corrobora que els nostres 
alumnes se situen per sobre de la mitjana en noves 
tecnologies, producció de textos i treball en equip.

●



LA  REPRESENTATIVITAT DEL NOSTRE ALUMNAT A TRAVÉS 
DE LA COMISSIÓ DE DELEGATS

. ● Són els representants 
de l'alumnat de 
primària

● Són dos per curs, en 
total 12 representants.

● Es reuneixen amb el 
director on treballen la 
presa de decisions, la 
seva participació, etc.

●



FESTIVITATS I CELEBRACIONS ANUALS

.
● Bunyolada
● Concert de Nadal
● Festa de Sant Antoni: 

fogueró i gloses
● Carnestoltes
● Tallers de Pasqua
● Dia del llibre
● Festa fi de curs.



SOM UNA ESCOLA SOLIDÀRIA
● Recollim taps de plàstic per a infants amb 

necessitat de tractaments mèdics costosos.
● Organitzam una cursa solidària anual a 

favor dels infants del món que ens 
necessiten.

● Muntam un mercadet solidari de Nadal amb 
finalitats solidàries.

● Apadrinam un infant d'Hondures.
● Feim campanyes de berenars solidaris.
● Feim una campanya de recollida d‘estris 

per a la neteja dental a favor de 
DENTISTAS SOBRE RUEDAS.



SOM UNA ESCOLA VERDA
●.

● Estam fermament compromesos amb 
el medi ambient. Volem transmetre 
als nostres alumnes la idea que el 
món és l'únic que tenim i que tenim el 
deure de defensar-lo i protegir-lo.



SOM UNA ESCOLA COMPROMESA AMB LA LLENGUA 
CATALANA I AMB LA CULTURA DE LES ILLES BALEARS

●. ● Tenim com a objectiu 
que la nostra llengua 
pròpia, el català, sigui 
una eina de cohesió i 
d'integració, que la 
coneguem, l'emprem i 
la facem estimar.

●



CREIM EN UNA ESCOLA QUE PUGUI ARRIBAR A TOT TIPUS 
D‘ALUMNAT DES D‘UNA METODOLOGIA FLEXIBLE I DIVERSA

● Tots aprenem de tots. No 
ens apropiam del 
coneixement, el transferim i 
el compartim.

● Volem un escola per a tots i 
totes, on tothom hi tengui 
cabuda, i on es doni una 
resposta educativa de 
qualitat a tot el seu alumnat.



LA NOSTRA AFA
●. ● Treballa colze a colze amb l'escola i 

està al seu servei.
● Organització d'activitats extraescolars.
● Gestió del Fons de llibres CEIP Mestre 

Guillemet.
● Aportació de recursos: material 

didàctic i esportiu.
● Sensibilització i defensa de la qualitat 

del nostre sistema educatiu.



EL PAPER DE LES FAMÍLIES
● L'educació és una feina conjunta de mestres i família on 

el més important és la col·laboració i la confiança mútues.
● L'escola no és un aparcament d'infants on es resolen tots 

els problemes socioeducatius. Tots i totes tenim les 
nostres responsabilitats i les hem d'assumir plenament.

● Acompanyar, ajudar, assistir al procés d'aprenentatge 
dels infants és un deure dels pares i mares.

● L'escola necessita de la participació activa i plena de les 
famílies.

● La prioritat és l'educació del nostres/vostres infants i és el 
denominador comú de mestres i famílies.

● Les famílies fan una aportació econòmica a l'escola per 
material escolar i fotocòpies ( Infantil: 48 € i 36 € per a 
l'etapa de primària)



AJUTS ECONÒMICS
●MENJADOR ESCOLAR, segons convocatòria anual.

●AJUDES INDIVIDUALITZADES DE TRANSPORT 
ESCOLAR.

●AJUDES A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECIALS (convocatòria estatal).

●AJUDA PER A ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I 
MATERIAL DIDÀCTIC.



L'ESCOLA COMUNICA TOT EL QUE FA

● Disposam d'una 
plana web i un 
instagram.

● Enviam les circulars 
i notificacions via 
GESTIB i/o correu 
electrònic.

● Comptam amb 
plafons informatius 
que informen de les 
activitats de l'escola



AMBIENTALITZACIÓ DE L'ESCOLA

● Un entorn cuidat, 
ric  i  atractiu, 
millora i facilita el 
treball i la 
convivència a 
l'escola●



EL QUE SE‘N DUEN ELS NOSTRES 
ALUMNES DE L‘ESCOLA

● … Opino que este colegio de primaria, es muy familiar. Siempre me he sentido bien 
porque todos los profes son muy cariñosos y muy simpáticos. Además, me han 
transmitido valores muy importantes para mi vida como la valentía, el respeto, 
compartir, escuchar, la disciplina, disfrutar... También me llevo amistades muy 
bonitas, que a lo mejor no habría tenido en otro colegio y espero no perderlas.  Os 
quiero a todos y estoy muy agradecido de todos estos años con vosotros. espero 
que esta escuela no cambie de nada en el futuro y que siga haciendo a muchos 
niños felices.

● … Empecé la escuela con un ¡HOLA! y la acabaré con un amable y sincero 
¡ADIÓS!. Doy las gracias a todos los profesores que me han dado un empujoncito y 
que han construido y montado todas las piezas que me faltaban en mi camino, el 
camino de primaria.



LES CLAUS
La il·lusió i estimació per la feina; la implicació i 
compromís; el treball; ser capaços d’emocionar i 
involucrar als nostres alumnes, desenvolupant 
les seves potencialitats, el seu esforç i 
ajudant-los a superar les seves dificultats. 
Fórmula senzilla però veritablement complexa!



I PER ACABAR...
●.

Signam un compromís per la il·lusió per ensenyar, per formar, per gaudir i veure 
créixer als nostres infants, per  formar-se com a persones,  descobrir i millorar el seu 
entorn. Som una escola en la qual tots aprenem de tots i totes,  tots i totes som 
importants, tots ens complementam i tots i totes ens enriquim. No educam per 
canviar el món, però volem formar les persones que en un futur seran capaços de 
transformar i millorar  el món en el que viuran.


