
HORARIS I SERVEIS

✦ HORARI ACTIVITATS LECTIVES : De 9 a 14'00 hores.

✦ Altres horaris d'accés al centre en cas de retard
i/o recollida d'alumnat per motiu puntual justificat:

Edifici d’ infantil de 11h a 11´10h.
Edifici Primària de 11´20h a 11´30h.

✦ Molt important: Es demana respectar aquest
horari d'accés al centre, aprovat en Consell Escolar, a fi de
poder atendre'ls millor i no fer-los esperar, ja que l'auxiliar
de manteniment i vigilància pot trobar-se realitzant altres
funcions del seu càrrec(manteniment dels 3 edificis).

CENTRE DE CONVENI
RESERVA DE PLACES DE PERSONAL

DEL MINISDEF (BOE 231, 26/IX/1998).

PAS À L' IES SON RULLAN
✓ ADSCRIPCIÓ DIRECTA.
✓ PLA DE COORDINACIÓ PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA.
✓ TRASPÀS D'INFORMACIÓ D'ALUMNES I ACTIVITATS

CONJUNTES.

✓ INSTAL·LACIONS COMPARTIDES.

APIMA ES TREN Associació de Pares i Mares

FENT FEINA PELS NOSTRES FILLS!
Per una petita quantitat anual i

per família!
Telèfons de contacte:

626343837

SERVEI DE MENJADOR

Cuina casolana
Menú fet per una dietista

Equip de monitors/es qualificats

Tlf cuina: 657 47 26 62
Preus i horaris a www.ceipsonrullan.com

SERVEI DE MATINERA

Obert a les 07:15h
Ubicació: Menjador

Opció de berenar dematí
(Llet amb cacao + Suc de Taronja
+ Torrades amb tomàtiga, oli i sal

+ Fruita de temporada)

Més informació: 657 47 26 62

Preus i horaris a www.ceipsonrullan.com

BERENARS

Entrepà a triar:
Pernil salat, pernil dolç, paté, formatge.

Fruita de temporada
Aigua de ½ litre

Berenars per comanda al 657 47 26 62 o
al personal del menjador.

MENÚS I BERENARS ADAPTATS A

INTOLERÀNCIES I AL·LERGIES...

CURS 2021-2022

TRÍPTIC INFORMATIU

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

S’ actualitzaran les informacions d’ aquest
tríptic a la pàgina web de l’escola:

ceipsonrullan.com

http://www.ceipsonrullan.com
http://www.ceipsonrullan.com


EL NOSTRE CENTRE
1. Centre de dues línies.
2. Tres edificis:

1. Edifici Infantil: 3 i 4 anys.
2. Edifici Primària: 5 anys fins a 6è.
3. Edifici Menjador: Serveis d'Escoleta

Matinera i Menjador.

EQUIP DIRECTIU

Òrgan executiu de govern dels centres públics
format per Directora, Cap d'estudis i Secretari. Són
els representants de l'administració educativa en el
centre, treballen de forma coordinada i exerceixen
les funcions legalment establertes per  llei.

EQUIP  DOCENT

La plantilla del centre és bastant estable amb
un  elevat percentatge de professorat definitiu.
Està formada per  professors funcionaris de carrera
amb oposició  i professors  funcionaris interins de
la Conselleria d’Educació.

REPRESENTACIÓ PARES I MARES AL  CONSELL
ESCOLAR I APIMA

Són els canals principals que gestionen les
suggerències dels pares en el funcionament del
centre, sense perjudici de les competències
pròpies del claustre i de l´equip directiu.

PROJECTE LINGÜÍSTIC PROPI DEL CENTRE.
- Infantil: Immersió en llengua catalana.
- Primària: Totes les àrees en Ll. Catalana

excepte l'àrea de LL.Castellana.

OBJECTIUS DEL NOSTRE CENTRE

BONS RESULTATS ACADÈMICS.
- Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració

dels resultats acadèmics.

- Pla d´acció tutorial basat en educació
emocional.

- Diversos projectes.
- Restructuració de grups a final de 2n de

primària aconseguint així millors resultats
acadèmics i una dinàmica i equilibri de les
característiques dels grups.

BONA CONVIVÈNCIA.
La Comunitat Educativa dóna molta importància

en mantenIr la bona convivència de tots els
membres de la comunitat educativa: alumnat,
mares/pares i professorat.
És molt important el model de les relacions de
repecte pares-escola com a model davant els nins.

- Pla   de convivència i Comissió de
Convivència.

- Protocol de prevenció de Bulling.
- Projecte de Mediació.
- Pràctiques restauratives i Pla de Provenció i

activitats  d’ educació emocional.

PROJECTE DE CHROMEBOOKS A 4T-5È-6È
Iniciació en la utilització de les TIC per l’

aprenentage fent un ús segur de les tecnologies
digitals.

ALUMNAT DE 3 ANYS

✦ Reunió inicial general informativa en el
mes de setembre per a l’organització i
funcionament concret del cicle,
probablement telemàtica.

✦ Reunió individualitzada amb la
família-tutor pel traspàs d'informació
rellevant de l'alumne al principi de curs
amb entrega del qüestionari detallat.

✦ IMPORTANT: Cal tenir assolit el control
d’esfínters en el mes de setembre en
començar l'escola.

✦ Període d'adaptació d'una setmana
aproximadament durant el mes de
setembre, segons instruccions de la
Conselleria per aquest curs. Després del
qual s´organitzen els grups definitius de 3
anys.

✦ Quota anual de material per a tot el curs.

✦ Immersió en Llengua Catalana a tot
Infantil.

✦ Metodologia activa i motivadora,
implicant la participació dels infants en el
seu procés d'aprenentatge partint de les
seves necessitats, interessos i les pròpies
vivències. Es treballa amb material imprès
per a complementar algunes de les
activitats que es duen a terme dins l'aula.


