EL NOSTRE CENTRE

EL PROJECTE EDUCATIU

El CEIP XALOC és el centre públic de la
localitat de Peguera i depèn de la Conselleria
d’Educació de les Illes Balears.

El centre CEIP XALOC pretén:

PROJECTES DE CENTRE
•

El centre imparteix l’etapa d’Educació Infantil (de 3 a
5 anys) i l’etapa d’Educació Primària (de 6 a 12 anys).
El centre compta amb dos edificis, un per infantil i un
altre per primària. En total, actualment, tenim 17
unitats, 6 a infantil i 11 a primària.
A l’edifici d’Educació Infantil hi ha una aula de
psicomotricitat i a l’edifici de Primària es troben els
despatxos de direcció, consergeria, menjador, AMIPA,
aula de música i anglès, aula d’usos múltiples i aula
d’informàtica. Comptem amb dues pistes esportives al
pati i un parc amb instal·lacions adequades als infants.

- Treballar amb l’objectiu de que l’alumnat
s’eduqui de manera integral i com a subjecte
responsable de les seves actuacions, que obtingui
el màxim nivell d’èxit acadèmic i que es potenciï
el sentiment de pertinença al centre.

•
•
•
•

- Preparar a l’alumnat per entrar a l’educació
secundària partint de les habilitats instrumentals
bàsiques i mitjançant tècniques d’estudi.

•
•

Seccions Europees: Introducció de la llengua
anglesa com a eina de feina a l’àrea d’educació
artística.
Projectes esportius: natació escolar, diades
esportives, vela i piragua
Festes tradicionals
Suport a les matemàtiques mitjançant les noves
tecnologies.
Agrupaments flexibles a llengua catalana i
castellana.
projecte de suporta a la lectoescriptura pel segon
cicle d'Educació Primària
Projecte Xarxipèlag 2.0

- Formar en el respecte a la pluralitat lingüística i
cultural de l’Estat Espanyol i fer competent a
l’alumnat en les dues llengües cooficials de la
Comunitat Balear i l’anglès.

BIBLIOTECA
La nostra escola compta amb una biblioteca
oberta els dimarts i dijous d’octubre a maig, durant el
temps del pati, d’11:30 a 12:00 h, on es poden
consultar llibres, treure’ls en préstec durant una
setmana i passar una estona agradable llegint o jugant
a jocs de taula.

EQUIP DOCENT
Actualment tenim una plantilla de 29
professors/es: el Director, Cap d’Estudis i Secretària.
Una professora de Pedagogia Terapèutica, un professor
d’Audició i Llenguatge, una professora d’Atenció a la
Diversitat, una professora de música, 2 professores
d’anglès, 2 professors d’Educació Física, una
professora de religió catòlica, 8 professores a Infantil
amb 6 tutories i 11 tutors/es a Primària. Cada setmana
rebem el recolzament del psicopedagog de zona i el
treballador social.

- Crear una escola de valors per a la vida basada
en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i
en l’exercici de la tolerància.
- Integrar i connectar l’escola amb la realitat del
medi, participant en les manifestacions culturals i
de relació en el si de la societat en la qual viuen.
- També es treballa perquè el professorat trobi les
eines i un bon clima de treball on es propiciï el
diàleg per poder realitzar la seva tasca docent
creant un ambient de confiança entre professorat,
alumnat i pares.

PROJECTE LINGÜÍSTIC
El nostre projecte lingüístic preveu l’ensenyament en
tres llengües: català, castellà i anglès, tant a l’Educació
Infantil com a Primària.
Majoritàriament l’ensenyament al nostre centre es fa
en llengua catalana.
L’anglès s’imparteix des de l’Educació Infantil. A més
mitjançant el projecte Sócrates de Seccions Europees
s’imparteix la plàstica en anglès fins a 4t de Primària.
CENTRES DE SECUNDÀRIA ADSCRITS
•
•

IES Baltasar Porcel (Andratx)
IES Calvià (Santa Ponça)

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE
L’ESCOLA
Les mares i pares que formem l’AMIPA compartim la
inquietud per la criança i educació dels nostres infants.
També compartim el desig de que la nostra escola
sigui la millor per als nostres fills/filles.
L’AMIPA ofereix: participar en una àmplia oferta
d’activitats extraescolars, organitza la compra de
llibres i agenda escolar, representa a un sector de
mares i pares al Consell Escolar, col·labora amb
l’escola organitzant activitats per l’alumnat i per a les
famílies (com és ara sortides escolars, escola de
Pasqua i d’estiu, festes...), col·labora econòmicament
amb projectes de l'escola, organitza la venda de roba
esportiva amb l’anagrama de l’escola...; en definitiva
es compromet dia a dia per treballar per una escola de
qualitat.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
S’encarrega l’AMIPA i l’IMEB. L’horari és de
15:00h a 18:00h hores i l’oferta és molt variada i
atén totes les edats. Cada principi de curs escolar
s’informa de les activitats que es duran a terme
durant el curs

Tots els preus, horaris i informació els trobareu al
despatx de l’AMIPA. El seu telèfon és el 971
689097.

MENJADOR ESCOLAR
Tot això i més per una petita quantitat anual. FES-TE’
SOCI!!!
Si voleu més informació ens trobareu al despatx de
l’AMIPA on vos atendrem cada dia de 9.00 a 10.00h i
de 16.00 a 18.00 hores.
El nostre telèfon és el 971 689097.
AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Calvià col·labora amb l’escola en
diferents àmbits a través de l’IMEB. Realitza activitats
extraescolars, s’encarrega del Reforç Educatiu dels
horabaixes (REIP), ens proporciona material per a la
realització de festes, exposicions...

El servei de menjador és gestionat per l’empresa
Julio Tundidor Molina S.L. El seu horari és de 14.00
a 16.00 hores.
Els menús són preparats cada dia per la cuinera del
centre i elaborats i revisats per una dietista cada mes.
Es fa un seguiment continu del servei per part de la
comissió de menjador que depèn del Consell
Escolar. Mensualment es fa arribar a les famílies el
planning de menús que inclou la proposta de
menjades complementàries.

C/ Col·legi Públic Xaloc, 4
07160 – Peguera
Calvià, Illes Balears
Telèfon: 971 687864
Fax: 971 686953
E-mail: cpxaloc@educacio.caib.es
http:// www.ceipxaloc.com
El nostre horari lectiu: 9.00 a 14.00 h.

CATALÀ

