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INTRODUCCIÓ
L'escola Sant Felip Neri, amb més de 100 anys d' història és un centre gestionat per una
Cooperativa d'ensenyament. La Cooperativa Gorg Blau des de l'any 1991 gestiona el
funcionament empresarial del centre junt amb l'equip directiu i pedagògic. Això implica que
tots els membres de la cooperativa formen part d'un equip humà i professional al
capdavant de l'escola amb el principal objectiu d'oferir una educació de qualitat i en
consonància amb uns trets propis de les nostres cooperatives.
Aquests trets cooperatius com la igualtat, la democràcia, l'autoajuda, l'autoresponsabilitat,
l'equitat, la solidaritat formen part del treball diari a les aules durant tot el procès de
formació i d'aprenentatge dels nostres alumnes.
Així el treball de l'escola engloba l'educació en valors i una educació en competències per
a la seva vida diària.
La Comunitat educativa del centre la formam els professors i mestres del centre, el
personal no docent que ens acompanya i ajuda en el funcionament diari i sobre tot els
pares i mares dels nostres alumnes juntament amb els alumnes. La família té uns dels
papers més esencials dins l'educació dels nins i nines. És molt important que escola i
famiília caminin junts en tot el procés d'aprenentatge dels infants.
A continuació us presentam el nostre Document de Centre. Llegiu-lo amb atenció ja
que hi ha tota la informació general i bàsica per a l'organització i funcionament del
centre.
Us convidam a fer els suggeriments que trobeu convenients per sempre poder
millorar la nostra feina.
* MOLT IMPORTANT:
Una vegada llegit aquest document us pregam signar el full que s'adjunta i lliurar al
tutor/a del vostre fill/a.
Moltes gràcies per la vostra col.laboració

La Coopertaiva
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DADES DEL CENTRE
Titularitat

Adreça

C/Vilanova 3. CP: 07002
PALMA

Cooperativa d'Ensenyament
“Gorg Blau”

Telèfon: 971714739

Fax: 971425001

ORGANIGRAMA COOPERATIVA GORGBLAU (Col·legi Sant Felip Neri)
CONSELL RECTOR

EQUIP DE DIRECCIÓ

President
Joan Manel Mulet
Dimarts 15:30h a 16:30h

Directora
Resu Sánchez
Dimecres 16:30h a 18:30h

Vicepresidenta i
Coordinadora material i menjador
Coloma Flexas
Divendres 11:00h a 12:00h

Cap d'estudis Infantil i primària
Sílvia Bennasar
Dilluns 16:30h a 18:30h

Secretaria
Margalida Mas
Dimecres 8h a 9h

Cap d'estudis de secundària i FPB
Miquel Carsí
Dimecres de 8h a 9h
Dimarts de 15:30h a 14:30h

Coordinador Llibres
Rosa Romero
Dimarts 12:00h a 13:00h

Secretaria
Silvia Vich
Dimarts 10:10h a 11:05h i de 15:30 a 16:20h
Dimecres 08:55h a 09:50h
Dijous de 15:30h a 18:30h
Divendres 09:00h a 09:50h

Adminstració
Miquel Barrado
Dilluns 16:30h a 17:30h
Dimarts 14:30h a 15:30h
Divendres 09:00h a 9:50h
i de 13:00h a 14:00h
Obres i Manteniment
Xisca Sorell
Dijous 08h a 09 h
Formació i prevenció de rics laborals
Catalina Buades
Dimarts de 14:30h a 15:30h

SERVEI DE NETEJA

SERVEI DE MENJADOR

Auxiliars
Rosa Ramírez
Maribel Campo

Coordinadora
Cati Bover
Auxiliar
Maribel Bennassar
Catering menjador
“Cocinados Benjamí
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OFERTA EDUCATIVA

2n Cicle d'Educació Infantil
(de 3anys a 5 anys)

Educació Primària

Educació Secundària
Obligatòria

Cicle Formació Professional Bàsica(CFPB)
“ Serveis Comercials”

REUNIONS,ENTREVISTES I TUTORIES
Els pares/mares podeu demanar entrevista o tutoria amb el mestre tutor/a del nin/a, així
com també, podeu demanar entrevista amb els mestres especialistes que treballen amb
l'alumne/a. El dia i hora d'aquestes entrevistes o tutories seran donades en la reunió de
pares/mares. Si per qualsevol motiu és impossible coincidir amb el tutor/a de l'alumne/a,
de forma excepcional es podrà concertar altre cita, altre dia i a una altra hora.
És molt important pel bon funcionament del curs i del centre que els pares/mares assistiu
a dites reunions.
És realitzara una reunió a principi de curs amb els pares i mares dels nins i nines per
explicar el funcionament i la metodologia que es seguirà al llarg del curs i entregar el
Document de Centre. A final de curs també es realitzarà una reunió individualitzada amb
els pares/mares.
En acabar l'etapa d'educació infantil (5anys) es realitzarà una reunió informativa per
explicar el pas a l'etapa d'educació primària. El mateix es farà amb els alumnes de 6è que
passan a ES
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REUNIONS DE PARES
EDUCACIÓ INFANTIL
➢3 anys: Dimarts 11 d'octubre a les 16:45h
➢4 anys: Dijous 15 de setembre a les 18:00h
➢5 anys: Dijous 8 de setembre a les 18:00h
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
➢1r i 2n curs de Primària
Dimarts 4 d'octubre a les 16:45h
➢3r i 4t curs de Primària
Dimarts 27 de setembre a les 18:00h
➢5è i 6è curs de Primària
Dimarts 4 de setembre a les 16:45h
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA i FPB
➢ESO I FPB
Dimarts 4 d'octubre a les 16:45h

HORARIS DE CLASSE EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CURS 2016/2017
JORNADA CONTINUADA SETEMBRE 2016 I JUNY 2017
EDUCACIÓ INFANTIL
I
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

09:00h a 14:00h

JORNADA PARTIDA D'OCTUBRE 2016 A MAIG 2017
De Dilluns a Dijous
EDUCACIÓ
INFANTIL
i
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

Divendres

Matí

Horabaixa

Matí

09:00h a
12:00h

14:30h
16:30h

09:00h a 14:00h
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HORARIS DE CLASSE EDUCACIÓ SECUNDÀRIA i FPB
CURS 2016/2017
JORNADA CONTINUADA DE SETEMBRE 2016 A JUNY 2017
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 08:00h A 14:00h

SERVEIS ESCOLARS
MENJADOR
Responsable: Catalina Bover
Horaris

Setembre 2016 i Juny
2017

De 14:00h a 15:00h

Octubre 2016 a Maig 2017 de 12:00h a 14:30h
Preus
tiquets

Divendres

de 14:00h a 15:00h

1 tiquet

8'50 €

10 o més tiquets

7'10 €

GUARDERIA
Responsable: Marian Ruiz
Setembre 2016 i Juny
2017

de 07:45h a 08:30h

Octubre 2016 a Maig
2017

Matí
de 07:45h a 08:55h

Divendres

de 07:45 a 08:55h

Horaris

Preus
tiquets

1 tiquet

10 tiquets

1 mes

4€

25 €

40 €
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CALENDARI ESCOLAR
Inici del curs

EI, EP i ESO
12 de setembre de 2016
FPB 19 de setembre

Vacances de
Nadal

Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener
de 2017 (ambdós inclosos).
Dia 22 de desembre hi haurà Jornada
continuada

Vacances de
Pasqua

Del 13 d'abril de 2017 al 21 d'abril de 2018
(ambdós inclosos)
Dia 12 d'abril hi haurà Jornada continuada

Dies Festius

12 d'octubre, Festa Nacional
1 de novembre, Tots Sants
6 de desembre, Festa de la Constitució
8 de desembre, Inmaculada Concepció
20 de gener, Sant Sebastià (festa local)
1 de març, Diada Illes Balears
1 de maig, Dia del treball
Falta determinar una festa local que s'ha
d'aprovar per Consell Escolar

Dies no lectius

Divendres, 28 de febrer, festa escolar
unificada
Falta determinar el dia de lliure elecció de
centre, pendent de l'aprovació pel Consell
Escolar

Fi de curs

Tots els cursos
22 de juny de 2017 hi haurà Jornada
continuada
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EQUIP DOCENT
EDUCACIÓ INFANTIL
Educació Infantil
•Tutora 3 anys: Francisca Sorell
•Tutora 4 anys: Margalida Mas
•Tutora 5 anys: Isabel Cortés
•Mestre Suport: Alberto Barón

Coordinadora
Isabel Cortés

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
•Tutora 1r curs: Marian Ruiz
•Tutora 2n curs: Rosa Romero
•Tutor 3r curs: Pep Lluis Parra
•Professor de català (1r curs):
Pep Martí

Coordinadora
1r, 2n i 3r
Marian Ruiz

•Tutor 4t curs: Pere Sureda
•Tutor 5è curs: Pere Sastre
•Tutor 6è curs: Joan Rosselló
•Professor Socials i naturals 5è: Pep Amengual
•Professora Socials i naturals 6è:Resu Sánchez
•Professor Català 6è: Pep Martí
Pep Lluis Parra

Coordinador
4t,5è i 6è
Pere Sastre
Coordinador
Etapa Primària

Professora d'Anglès

Carme Oliver

Professor d'Educació Física

Miquel Barrado

Professor de Música

Pep Amengual
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
•Tutor de 1r curs: Pedro Salas
•Tutora de 2n curs: Marta Vives

Coordinadora
Marta Vives

•Tutor de 3r curs: Malena Míguez
•Tutora de 4t curs: Cati Calvo

Coordinadora
Cati Calvo

Professora de Llengua Castellana

Silvia Vich

Professora de Llengua Catalana

Cati Calvo

Professora de Llengua Anglesa

Malena Míguez

Professor Ciències (1r cicle)

Pedro Salas

Professor Ciències (1r cicle)

Pedro Salas
Aurelia Amengual i Xisca
Salom

Professora Ciències (2n cicle)
Professora Ciències Socials

Marta Vives

Professor Economia

Carlos Vicens

Professor Religió

Toni Cañellas

Professor de Música

Pep Amengual

Professor d'Educació Física

Jordi Llompart

CFPB (Cicle Formació Professional Bàsica)
Cicle que té per finalitat que tot l'alumnat aconseguexi competències professionals pròpies d'una
qualificació professional de nivell 1 , així com afovorir la inserció socioprofessional de l'alumnat i
facilitar , en el seu cas, les competències bàsiques i la consecució dels objectius per a l'obtenció
de la titulació de graduat en ESO i poder prosseguir estudis en els diferents ensenyaments.

FPB
Tutor FPB 1 : Aurelia Amengual
Professor Ciències aplicades 1 : Enric Pozo i Aurelia
Amengual
Professora Comunicació i Societat 1 : Enric Pozo i Malena
Míguez
Professors de Mòduls de Formació Professional: Miquel
Carsí, Carlos Vicens i Joan Manel Mulet
Tutor FPB 2 : Joan Manel Mulet
Professor Ciències aplicades 2 : Xisca Salom i Miquel Carsí
Professora Comunicació i Societat 2 : Joan Manel Mulet
(Castellà i socials), Cati Calvo (Català) i Malena Míguez
(Anglès)
Professor de Mòduls de Formació Professional: Carlos
Vicensí i Joan Manel Mulet
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Coordinador del
Programa
Joan Manel Mulet

HORA D'ATENCIÓ PARES TUTORS/ES i ESPECIALISTES TUTORS/ES

Xisca Sorell EI 3 anys
Marga Mas EI 4 anys
Isabel Cortés EI 5 anys
Alberto Barón EI Suport
Marian Ruiz 1r EP
Rosa Romero 2n EP
Pep Lluis Parra 3r EP
Pere Sureda 4t EP
Pere Sastre 5è EP
Joan Rosselló 6è EP
Pep Martí Núñez
Miquel Barrado
Pep Amengual
Carme Oliver
Pere Salas 1r ESO
Marta Vives 2n ESO
Malena Míguez 3r ESO
Cati Calvo 4t ESO
Silvia Vich
Joan Manel Mulet FPB
Miquel Carsi FPB

Dijous de 12'00h a 13'00h
Dimarts de 13'30h a 14'30h
Dijous de 12'00h a 13'00h
Dimarts de 12'00h a 13'00h
Dijous de 12'00h a 13'00h
Dijous de 12'00h a 13'00h
Dijous de 12'00h a 13'00h
Dilluns de 12'00h a 13'00h
Dimarts 13'30h a 14'30h
Dimecres de 12:00h a 13'00h
Dilluns de 11:00h a 12:00h
Dimecres de 16:30h a 17:30h
Dilluns de 08:00h a 09:00h
Dilluns de 09:50h a 10:40h
Dilluns de 08:55h a 09:50h
Divendresde 10:10h a 11:05h
Dijous de 08:55h a 09:50h
Divendresde 11:05h a 12.00h
Dijous de 14:30h a 15:30h
Dimecres de 08:55 a 09:50h
Dimarts de 09:00h a 10:00h
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HORA D'ATENCIÓ PARES EQUIP DE SUPORT I ORIENTACIÓ
Silvia Bennassar PT de Primària

Dimecres de 12'00h a 13'00h

Catalina Buades PT ESO i AL

Dilluns de 14'00h a 15'00h

Coloma Flexas PT ESO i Orientadora del Divendres de 12'00h a 13'00h
centre
Marga Tugores PT de Primària

Dimarts de 15'30h a 16'30h

DATES D'AVALUACIÓ I RECUPERACIONS
1ª Avaluació:
EI, EP, ESO i FPB

22 de desembre de 2016

2ª Avaluació:
EI, EP, ESO i FPB

12 d'abril de 2017

3ª Avaluació:
4t d'ESO i FPB
EI, EP, ESO

26 de juny de 2017
28 de juny de 2017

* Recuperacions febrer (ESO): Examens pendents del 13 al 17 de febrer de 2017
* Informació important per ESO i FPB
Els viatges personals durant el curs (fora dels periodes vacacionals) no seran causa
justificada de pèrdua de classe i afectaran negativament a l'avaluació de l'alumne/a.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
La Cooperativa presenta l'oferta d'activitats extraescolars amb l'objectiu de
complementar la formació educativa dels vostres fills/es. Cal tenir en compte les
següents premises:
1. Les activitats es realitzaran de 12 a 13 hores
2. Mínim de 7 alumnes inscrits per començar una activitat.
3.Les activitats d'Informàtica tindran un màxim de 12 alumnes per la qual cosa s'admetran
els alumnes per estricte ordre d'inscripció.
4. El termini d'inscripció finalitzarà diimarts dia 27 de setembre. Les activitats començaran
el dilluns dia 3 d'octubre.
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5.Per inscriure als vostres fills/es emplanau la butlleta d'inscripció que donaran els
tutors/es als alumnes.

Les activitats que s'oferten són les següents:
Preu
mensual

Socis
APIMA

Educació Primària

25,00 €

22,00 €

Anglès A

E.Infantil 4 i 5 anys
1r i 2n E.Primària

23,00 €

20,00 €

Anglès B

3r,4t,5è i 6è E.Primària

23,00 €

20,00 €

Escacs

E.Primària

23,00 €

20,00 €

Tècniques d'estudi

E.Primària

30,00 €

25,00 €

Jocs esportius

E.Infantil 5 anys i
1r E.Primària

23,00 €

20,00 €

Teatre Musical

E.Primària

23,00 €

22,00 €

Activitat

Dirigida a

Informàtica

HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

12.00h
a
13.00h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Anglés A

Jocs esportius

Anglès A

Jocs esportius

Infantil, 1r i 2n

Infantil, 1r i 2n

Infantil, 1r i 2n

Infantil, 1r i 2n

Informàtica*

Tèniques
d'estudi

Informàtica*
Infantil i Primària

Tèniques
d'estudi

Infantil i Primària

Teatre Musical

Teatre Musical

3r,4t,5è i 6è

3r,4t,5è i 6è

Escacs

Escacs

Anglès B

Anglès B

3r,4t,5è i 6è

3r,4t,5è i 6è

* Aquesta activitat segons número d'alumnes i edats dels alumnes es podrà realizarà en
dos grups.
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
- SOM COOPERATIVA
El nostre centre és una Cooperativa.
Una Cooperativa de treball és una empresa d'autogestió, propietat dels treballadors/es
que s'organitzen de forma democràtica per proporcionar llocs de feina als seus
membres i produir, en comú béns o serveis. Les cooperatives estan basades en valors
de l'autoajuda, l'autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l'equitat i la solidaritat. Els
socis cooperativistes continuen la tradició dels fundadors i fan seus els valors ètics de
l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.
- LINEA METODOLÒGICA DE CENTRE
Partint dels valors cooperatius que són i formen els nostres trets del dia a dia, educam
amb els valors i principis cooperatius abans esmentats.
* El català: Llengua del nostre centre
La llengua catalana és la llengua vehicular, d'ensenyament i aprenentatge del nostre
centre. És l'eina bàsica de relació entre tots els membres de la nostra comunitat
educativa (professors/es i alumnat). També ho és a l'àmbit de la gestió administrativa i
de comunicació externes.
El nostre centre garanteix el coneixement oral, escrit i de comprensió de les dues
llengües oficials (castellà i català) a l'acabament de l'ensenyança obligatòria.
* Arrelament a l'entorn social
Treballar els lligams i l'arrelament del centre escolar amb el nostre entorn social (el barri,
la ciutat, les illes), amb el coneixement de les tradicions, els costums, la cultura, la
llengua, per tal d'avançar cap a la plena integració social i cultural dels nostres infants i
joves en la comunitat.
* Pluralitat ideològica i valors democràtics
Educam en el respecte de totes les ideologies i creences religioses, en la solidaritat, la
justícia, el diàleg, la no discriminació, amb l'objectiu de formar persones crítiques en la
societat, capacitades per pensar, reflexionar, prendre decisions i actuar des de la
llibertat personal.
* Oberts al món
A més d'aprendre a estimar les nostres illes, l'escola vol educar en el respecte de tots
els indrets i cultures del món. Per això, potenciam l'aprenentatge i el domini, al manco,
d'una llengua estrangera per facilitar la comunicació més enllà del nostre entorn.
* Treball conjunt
Treballar amb les famílies per tal d'aconseguir una implicació conscient en l'educació
dels seus fills.
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* Valors ambientals i de consciència ecològica
Promoure i desenvolupar programes relacionats amb l'estudi, la salvaguarda del medi
ambient, l'optimització i racionalització dels recursos naturals, tractament de residus,
reciclatge, etc.
* Promoure i potenciar les capacitats dels alumnes amb l'estudi.
Creiem que és necessari fomentar en l'alumne una actitud curiosa, crítica i
investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, es convertirà en la base de la
seva formació i de l'adquisició dels aprenentatges.
* Ensenyament individualitzat.
Fomentar una atenció personalitzada i adequada al ritme evolutiu i de les capacitats
intel·lectuals de cada nin o nina.
* Integració de les noves tecnologies en l'educació
Aprendre a utilitzar correctament les noves tecnologies com a eina d'aprenentatge i de
recerca d'informació.
PROJECTES I PROGRAMES DEL NOSTRE CENTRE
- PROJECTE LINGÜÍSTIC
Una de les característiques principals, i més enriquidores, del nostre centre és el de la
diversitat. Diferents països d'origen, diferents llengües, diferents costum, diferents
cultures s'uneixen dins la nostra escola. Aquest fet és un dels nostres trets més
enriquidors. Tots convivim junts i aprenem uns dels altres; ens ajudem a créixer
plegats.Tot aquest treball de convivència es pot dur a terme gràcies a un fil d'unió, i aquest
és la llengua catalana que s'ha convertit en una eina cohesionadora i integradora dins la
nostra escola plural. Per aquest motiu és la llengua vehicular i d'aprenentatge del centre.
Per poder aconseguir que el català sigui la llengua de tots, i que ens ajudi a relacionar-nos
tenim el Projecte Lingüístic. Aquest projecte es revisa anualment. És un document en el
qual apareixen les actuacions que es duen a terme per tal de promoure l'ús i el
coneixement de la
llengua per part de tots els membres de la comunitat
educativa(alumnes, professors i professores, pares i mares). Amb ell, a més, es respecta
el que estableix la llei de Normalització Lingüística que disposa que a Llengua i la
Literatura catalana siguin ensenyades als centres educatius per tal de garantir que
l'alumnat, en acabar la seva escolarització, sigui capaç d'usar les dues llengües oficials
de la nostra comunitat, la catalana i la castellana.
- PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (PAD)
El nostre col·legi és un centre d'Atenció Preferent emblemàtic. Aquesta consideració
donada per la Conselleria al nostre centre, repon a l'increment d'alumnes estrangers que
es matriculen a les nostres aules i que necessiten d'una resposta educativa que els ajudi
a conèixer la llengua i la cultura pròpia de les nostres illes.Per això el centre rep de la
Conselleria una dotació de recursos humans per atendre i donar resposta a les
necessitats que es deriven d'aquest fet social. Per obtenir una millor organització el PAD
contempla les seguents actuacions:
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* Pla d'Acollida
Pels alumnes nouvinguts amb l'objectiu de que puguin seguir, amb normalitat i
ràpidament, el currículum i adquirir l'autonomia personal dins el centre.Es tracta d'un
protocol d'actuacions per facilitar l'adaptació de l'alumnat nouvingut que van dirigides a les
famílies( acollida , informació del centre , procés de matriculació i fins i tot cursos gratuits
de català) i als alumnes (immersió en la llengua i cultura pròpies de les nostres illes).
*Pla d'Acolliment Línguístic
Preten proporcionar als alumnes les primeres competències bàsiques del català per tal
d'afavorir la seva incorporació a l'aula ordinària.
* Pla Específic per a l'alumnat que no promociona (repetidors d'ESO)
Mesures de seguiment de seguiment i acompanyament individualitzat per superar les
dificultats que causaren la no promoció de curs.
* Cicle Formació Professional Bàsica
Destinat als alumnes que presenten dificultats per a superar l'ESO .Aquest programa
amplia les competències bàsiques de l'alumnat per continuar amb els estudis y
proporciona competències professionals de nivell 1 (Serveis Comercials)
* Programa de suport
Pels alumnes amb necessitats especifiques de suport educatiul centre compta amb un
equip de professionals en Pedagogia Terapèutica que realitzen i distribueixen la seva
feina segons les necessitats i prioritats detectades i en base als criteris establerts pel
centre i la Conselleria.
Les persones que integren aquest equip psicopedagògic són:
Patricia López

Psicopedagoga dels equips d'Orientació
(EOEP) de la Conselleria D'Educació.

Pendent

Treballador Social (Conselleria).

Sílvia Bennassar

Cap d'Estudis, Coordinadora del Programa i
Professora Terapeuta a Primària.

Coloma Flexas
Catalina Buades

Coordinadora
Silvia
Professora
Pedagoga
Terapeuta
i
Bennassar
Orientadora a Secundària.
➢
Professora Terapeuta i Professora d'Audició i
Llenguatge del centre.

Margalida Tugores

Professora Terapeuta a Primària.

Katiana Paredes

ATE del centre
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Dintre del programa de suport es contemplen les seguents actuacions:
-Suport a l'alumnat NESE que presenta
greus dificultats d'aprenentatge, de
compensació educativa, sobredotació i transtorns de conducta.
-Desdoblaments i suports a les àrees instrumentals amb l'objectiu de reforçar els
aprenentatges instrumentals bàsics i les competències bàsiques als alumnes que
presenten un desfasament curricular.
-Programa d'escolarització combinada que pretén afavorir els aprenentatges de forma
compartida.
-Programa d'atenció educativa hospitalària i/o domiciliària que ofereix la continuïtat
dels aprenentatges als infants que no poden assistir al centre per malaltia.
-PROGRAMA ECOAMBIENTAL
Com escola cooperativa assumim un dels nostres trets d'identitat que és el compromís
d'educar per a la sostenibilitat mediambiental i fomentar actituds positives i compromeses
vers l'entorn; incorporant pràctiques de racionalització dels recursos naturals: reducció,
reutilització, reciclatge i consum responsable. Aquest programa organitza activitats
d'aprenentage tant al centre com fora d'ell per educar a tot l'alumnat i també a les famílies
en el respecte pel medi.
NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE
Puntualitat
Pregam la màxima puntualitat a les entrades a classe i també a l'hora de recollida dels
alumnes. Respectau els horaris establerts, això ajuda al bon funcionament de centre. Els
alumnes d'Educació Primària que reiteradament arribin tard a primera hora del matí no
podran entrar a classe i hauran de esperar a la sala de professsors per incorporar-se a la
classe següent, i així no destorbar el funcionament de l'aula. Els alumnes d'Educació
Secundària esperaran per entrar al centre a segona hora.
Informació important pels pares i mares, especialment als d'educació infantil; les
qüestions que s'hagin de comentar amb la mestra seria convenient que no es facin a
l'hora d'entrada dels alumnes a l'escola perquè això retarda el començament de les
activitats.
Assistència a classe i justificació de faltes
L'assistència a classe per Educació Primària i Educació Secundària és obligatòria. Per
aquest motiu les absències dels alumnes s'han de justificar a l'agenda i s'han de presentar
al tutor/a. No es consideraran faltes justificades les absències comunicades per telèfon
(una vegada que l'alumne es reincorpori a classe ha de dur la justificació a la agenda,
només així quedaran justificades), les absències per motius no urgents ni tampoc els
viatges personals.
Entrades i sortides
L'entrada a les aules es farà 5 minuts abans de començar les classes. Sempre tendran
preferència els alumnes d'Educació infantil (E.I) per als quals les portes s'obriran10 minuts
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abans, accedint a les aules pel pati de la planta baixa i pujant per les escales exteriors.
Els alumnes d'Educació Primària (EP), Educació Secundària Obligatòria (ESO), PQPI i
Mòduls voluntaris ho faran ordenadament, començant pels cursos inferiors, sense córrer
per l'escala principal de l'edifici. Si plou, tots els alumnes ( EI, EP, ESO, PQPI i Mòduls)
pujaran per l'escala principal.
Els alumnes coneixen la seva aula. Per això NO heu d'acompanyar-los fins a la porta de
l'aula, a excepció dels alumnes d'Educació Infantil 3 anys que SÍ els hi heu d'acompanyar.
Els alumnes de 4 anys i 5 anys d'Educació Infantil seran acompanyats pels pares/mares
fins al pati de la planta baixa, allà els esperaran les mestres. És important respectar
aquesta norma ja que ajuda a l'alumne a anar agafant confiança amb ell mateix, amb la
mestra i amb l'entorn. També ens ajuda a no trencar la dinàmica del començament del dia.
A la sortida de l'aula, cada grup ho fa acompanyat del seu professor/ra amb ordre i en
silenci. És molt important que l'entrada de l'escola quedi lliure per poder afavorir la sortida
dels alumnes. Els alumnes no podran entrar ni estar dins una classe que no sigui la seva
sense permís del professor/a corresponent.
NORMES DE CONVIVENCIA
El centre té elaborat i aprovat un document on es recullen les Normes de Convivència i
que està a la vostra disposició si el voleu consultar. Aquestes normes ens han de facilitar
la convivència i el poder trobar les solucions més adients davant qualsevol tipus de
problema. També disposam d'una Comissió Permanent de Convivència per tal de donar
una resposta el més aviat possible davant un problema o conflicte greu.
* L'AGENDA ESCOLAR
És l'instrument imprescindible per garantir la comunicació entre els pares/mares i l'escola.
És molt important que cada dia es revisi l'agenda de l'alumne. Dins l'agenda s'hi pot trobar
notes referides al comportament de l'alumne, deures a realitzar, citacions per entrevistes,
seguiment del treball diàri, felicitacions, etc...
Molt important:
A l'agenda hi ha una fulla que haureu de signar amb cinc apartats:
•Reconeixement de la vostra signatura.
•Sortida de l'alumne del centre
•Autoritzacions per fer sortides escolars fora del centre.
•Autorització de la imatge de l'alumne per temes educatius (revista del centre, pàgina
Web, etc...)
•L'acceptació i conformitat de les normes de convivència
* VESTIMENTA ESPORTIVA I BATA D'AULA
Els alumnes hauran de dur vestimenta esportiva per fer esport. Els alumnes d'educació
infantil hauran d'assistir a classe amb la bata d'aula.
* OBJECTES TROBATS I/O PERDUTS
Si algun alumne/a perd una peça de roba, calçat o qualsevol altre objecte personal podreu
recuperar-lo (si l'hem trobat) a la caixa d'objectes perduts situada al “Divino Amor”(la porta
que hi ha davant del menjador). Recordau que és molt important marcar totes les peces
de roba.
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* HIGIENE
És molt important acudir a l'escola aseats per respecte a tothom. Els alumnes de 3 anys
han de dur a l'escola una muda de roba. És convenient revisar periòdicament els cabells
dels alumnes per poder prevenir una infecció de polls. Si un alumne/a s'infecta de polls no
pot acudir a l'escola fins que estigui desparasitat.
Els alumnes de 6è de Primària i tots els alumnes d'ESO tenen la obligació, després de
realitzar la classe d'educació física, de dutxar-se amb sabó i canviar-se de roba. Si
qualque alumne/a no pot rentar-se, vos pregam que ho comuniqueu per escrit (agenda) al
tutor/a.
* SALUT I MALALTIA
Si una alumne/a no es troba en condicions per assistir a classe o presenta qualque
símptoma de malaltia, pregam que no el dugueu a l'escola fins que hagi millorat del tot; i
així evitar possibles contagis. Si dins l'horari escolar un alumne/a no es troba bé o es fa
mal, s'avisarà immediatament a la família perquè se'n faci càrrec, en cas de necessitat, si
no s'ha aconseguit comunicar-se amb el pare/mare, se'l durà a l'assegurança del centre
(els pares que no tenen l'assegurança escolar hauran d'assumir les despeses).
Si a qualque alumne/a se li ha d'administrar qualque tipus de medicament, la família ho
haurà d'autoritzar per escrit i presentar-ho al seu tutor/a.
Si qualque alumne/a no pot realitzar la classe d'educació física per motius de salut vos
pregam que ho comuniqueu per escrit al tutor/a i presenteu la justificació del metge.
Igualment, si es donés el cas d'existir alguna limitació (asma, problemes d'ossos,
problemes musculars...) ho faceu saber debidament al tutor/a. Consideram però que s'han
d'evitar actituds de sobreprotecció ja que les classes es poden realitzar amb diferents
nivells de dificultat.
* MENJADOR ESCOLAR
Si un alumne/a ha de fer ús del servei de menjador i és al·lèrgic a qualsevol aliment o
substància haureu d'informar degudament a la responsable del menjador presentant el
corresponent justificant mèdic. Igualment, si s'ha de fer un règim especial també s'haurà
d'avisar i informar amb temps a la responsable del menjador presentant també la
justificació del metge . L'escola no es farà responsable si no s'ha avisat abans d'aquestes
mesures. No acceptarem el fet de que un alumne/a ens digui verbalment que no pot
menjar un aliment concret sempre haurà d'anar acompanyat d'una autorització per part
part del pare/mare o professional de la sanitat pertinent.
El menjador és un instrument d'educació en el que els alumnes hauran d'aprendre a
menjar bé i a respectar als companys i al personal del servei.
Si un alumne/a en el temps de menjador reb amonestacions per no seguir les normes de
convivència del centre, dit alumne/a pot quedar expulsat temporalment d'aquest servei
fins que millori la seva actitud.
* SERVEI DE GUARDERIA
El servei de guarderia es realitza dins el menjador pel dematí i els horabaixes els alumnes
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podran també accedir al pati acompanyats del monitor/a. La responsable d'aquest servei
és professora d'educació primària,MarianRuiz (tutora de 2n d'E.P). Aquest servei ajuda a
les famílies a poder deixar als infants a l'escola abans de l'horari lectiu.
* MÒBILS, REPRODUCTORS DE MÚSICA I ALTRES
No està permès l'entrada i l'ús d'aquests aparells al centre. Si qualque alumne necessita
dur el mòbil a l'escola per fer-ne ús a la sortida de la jornada escolar, el telèfon haurà
d'estar apagat i dins la motxilla abans d'entrar al centre. Qualsevol professor o
treballador de l'escola podrà retirar el mòbil si l'alumne/a en fa ús dins el centre.
Immediatament serà requisat i portat al despatx de Direcció. ELS PARES HAURAN DE
VENIR A CERCAR EL MÒBIL o aparell pertinent al despatx. Si a un mateix alumne/a se li
requisen més de tres vegades qualsevol mòbil o aparell electrònic les mesures adoptades
seran altres. LA PÈRDUA DE QUALSEVOL D'AQUESTS OBJECTES NO SERÀ
RESPONSABILITAT DEL CENTRE. Si qualsevol alumne/a o pare necessita comunicarse durant la jornada escolar, ho podran fer amb el telèfon del centre.
Es recorda que les grabacions tant d'imatge com de veu són un delicte i per tant està
totalment prohibit la realització d'alguna d'aquestes accions dins el centre educatiu.
* PATIS
No es faran jocs violents en el temps de pati. S'ha de respectar a tots els companys,
professors/es i treballadors/es. S'ha de respectar igualment totes les instal·lacions de
l'escola. Als patis s'han d'utilitzar les papereres de reciclatge i no es poden emprar per
jugar amb elles. S'ha d'aprofitar el temps de pati per anar al bany i beure aigua.
Quan sona el timbre de finalització de pati s'ha de fer fila i baixar amb el mestre de torn en
silenci, respectant als alumnes d'ESO que tenen classe. En el cas de jugar a futbol, s'han
d'emprar pilotes d'escuma o plàstic, mai de cuiro.
No es poden dur a l'escola llaunes de begudes, ni envasos de vidre. Tampoc es poden dur
pipes, llepolies ni boses de patates fregides... per menjar en el temps de pati. Hem de
fomentar en el nostres alumnes hàbits saludables. Es recomenable berenars casolans i
fruita. El dimarts és el dia proposat pel centre com a Dia de la Fruita.
* NOTES I INFORME
Els alumnes d'Educació Infantil rebran tres informes durant el curs, un al final de cada
trimestre. Els alumnes d'Educació Primària rebran tres informes, un al final de cada
trimestre. Els alumnes d'Educació Secundàri FPB rebran tres informes, un al final de
cada trimestre.
* SORTIDES FORA DEL CENTRE
Per dur a terme les activitats que cada curs ha programat fer fora del centre, és necessari
que l'alumne/a estigui autoritzat pels seus pares/mares o tutors legals. Els alumnes
d'educació infantil rebran una circular per signar l'autorització de cada sortida. Els
alumnes d'educació primària i educació secundària ho podran fer a l'agenda escolar. A
més a més de signar el full de signatures.
* CANVIS D'ADREÇA I ALTRES DADES
Pregam a tots els pares i mares dels alumnes del nostre centre que hagin realitzat un
canvi d'adreça domiciliaria, telèfon o altra circumstància que incideixi sobre les dades que
el col·legi disposa, ho comuniqueu a la Secretaria. És important disposar en tot moment
d'un telèfon d'urgència en cas de necessitar-ho.
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ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES
L'APIMA és l'associació de pares i mares dels alumnes del nostre centre. La seva tasca
és col·laborar en l'organització i funcionament del centre. El seu paper dins la nostra
escola és molt important ja que defensa els interessos de pares i mares de la nostra
escola. Per això, des de la Direcció del centre us convidam a participar-hi d'aquesta
associació. La presidenta de l'APIMA és la Sra. Joana Mª Seguí.
Ser col.laborador i soci/a de l'APIMA suposa, a més a més, gaudir d'uns avantatges i uns
descomptes especials de:
➢3€ a totes les sortides i excursions
➢3€ o 5€ a les activitats extraescolars (segons l'activitat)
➢15% de descompte en la compra de llibres.
La quota per ser socis de l'APIMA és de 40 € anuals per família.
Gràcies a les aportacions s'estan millorant instal·lacions, mobiliari de centre; així com la
xarxa informàtica, aportacions a viatges i sortides, ajudes i subvencions a la Capella
Oratoriana , material de psicomotricitat, etc...
ASSEGURANÇA ESCOLAR
El centre ofereix una assegurança escolar pels alumnes. Davant els possibles imprevists
i incidents, l'escola es farà càrrec de l'assistència sanitària.
La quota anual és de 17 €.
Els alumnes que no estiguin al corrent d'aquests pagaments s'hauran de fer càrrec de les
despeses que ocasioni l'assistència sanitària...(taxi, ambulància, metge...)
APORTACIÓ VOLUNTÀRIA A LA COOPERATIVA
El Consell Escolar del centre (format per pares, mares, alumnes, professors/es, personal
no docent i socis cooperativistes) aprovà per unanimitat incorporar una aportació
mensual voluntària de 5 € (octubre-juny) per recolzar les iniciatives didàctiques, millorar
les instal·lacions, invertir en la millora de la infraestructura de l'escola i poder donar any
rere any un ensenyament de qualitat. A més podreu desgravar un 20% en la Declaració
d'Hisenda de 2014 de les quotes pagades. Vos agraïm la vostra col·laboració.
DRETS I DEURES DELS ALUMNES
Tens DRET a:
–Rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la teva personalitat.
–Ser valorat/da en el teu rendiment amb criteris objectius.
–Que la teva llibertat de consciència, convicció religiosa i moral sigui respectada
amb la Constitució.
–Que la teva integritat i dignitat personals siguin respectades, sense fer mai objecte
d'humiliacions, agressions que vagin en contra de la teva integritat física, moral o de la
teva dignitat.
–Desenvolupar els teus estudis amb les degudes condicions de seguretat i higiene
–La protecció de les teves dades personals.
–Associar-te i reunir-te amb els teus companys/es en els horaris que el centreestableixi
dins la programació general.
–Rebre les ajudes necessàries per compensar possibles mancances de tipus familiar,
econòmic i sociocultural.
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–Participar en el funcionament i en la vida del centre.
Tens el DEURE de:
–Assistir a classe i participar en les activitats orientades cap el desenvolupament dels
plans d'estudi.
–Respectar els horaris per poder desenvolupar les activitats del centre
–Seguir les orientacions del professorat respecte a l'aprenentatge
–Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels companys/es
–Respectar les normes de convivència del centre.
–Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses i morals, com també la
dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
–No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de raça, sexe o per
qualsevol altre circumstància personal o social.
–Respectar el caràcter propi del teu centre
–Respectar i fer bon ús del mobiliari escolar i de les instal·lacions del centre.
–Participar en la vida i funcionament del centre.
NORMES DE CONVIVÈNCIA PELS ALUMNES
- PUNTUALITAT: Has de ser puntual a les hores d'entrada al centre: ESO a les 7'55h; Ed.
Infantil i primària a les 8'55h. Al migdia tots entrareu a les 14'25 amb ordre i per cursos.
Les faltes de puntualitat i d'assistència les has de dur justificades a l'agenda.
- ESCALES I PASSADISOS: Puja i baixa les escales sempre per la dreta , sense
córrer ,mantenint silenci i cedint el pas als companys de cursos inferiors. Recorda
demanar al teu professor/a permís quan hagis de sortir de l'aula. Per anar al lavabo has
d'esperar l'hora d'esbarjo. Procura no anar -hi durant els canvis de classe.
- AL CENTRE: Vina a l'escola amb la vestimenta i higiene adequades. No entris al centre
amb la gorra: es considera una falta d'educació. No podràs entrar a l'escola menjant
xiclets ni llepolies. No cal duguis pilotes per jugar ja que cada aula en té una. Els mòbils,
consoles, MP3 /4 i altres aparells electrònics han de quedar a ca vostra. No els dugueu a
escola. La pèrdua de qualsevol d'aquests objectes no serà responsabilitat del centre.
- A L'AULA: És el teu lloc de treball diari. Procura mantenir-la neta, ordenada. Empra les
papereres adequadament i recorda utilitzar bé el mobiliari de la teva classe. Respecta el
material dels teus companys/es de classe.
- AL PATI: el temps de pati has de poder berenar i jugar tranquil·lament sense barallar-te
amb els companys. Aprofita'l també per anar al bany i beure aigua . Tots els patis tenen
papereres que hauràs d'utilitzar amb sentit de responsabilitat i sentit ecològic. No t'enfilis
per damunt les baranes i escales, pots caure i fer-te mal.
- MOBILIARI I INSTAL.LACIONS: Utilitza i respecta el mobiliari, les instal·lacions i el
material del centre. Amb els ordinadors et demanam que els utilitzis sempre amb les
indicacions que et donarà el professor/a. L'aula d'informàtica té unes normes que hauràs
de respectar. En cap cas no podràs instal·lar cap programa o canviar la configuració dels
ordinadors. Deixa l'ordinador que utilitzis com l'has trobat. Recorda que en cas de produir
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desperfectes per imprudència o negligència hauràs d'abonar les despeses.
- CONVIVÈNCIA: Empra un llenguatge educat i respectuós amb les companys: pensa que
els insults i les humiliacions són agressions verbals, i per tant no les has d'utilitzar mai.
L'educació i el diàleg són les eines que hauràs d'emprar per resoldre els conflictes que
puguis tenir. En cap cas utilitzis l'agressió física. Dirigeix-te als professors/es amb
respecte i educació , excloent qualsevol tipus de violència verbal o física i també
d'amenaces.
- VESTIMENTA ESPORTIVA: per realitzar les classes d'educació física has de dur roba
esportiva (xandall).
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RECORDAU SIGNAR EL FULL DE SIGNATURES
LA MATRICULACIÓ D'UN ALUMNE
SUPOSARÀ EL RESPECTE
DEL CARÀCTER PROPI DEL CENTRE

VISITA LA NOSTRA WEB
(Trobareu l'enllaç per entrar al nostre Facebook)
WWW.GORGBLAU.COOP
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