
                                                                                                     Palma, 5 de setembre de 2022

Aquí damunt m'engronsen ses ones,
crec que m'he adormit,
el volantí tremola a estones,
això és un paradís
de silenci que m'envolta,
botaré per damunt ses ones
com ho fan els dofins.
Faré que tota sa meva vida
sigui un viatge com aquest,
en de dia trec sa barca,
en sa nit, arròs de peix.
No puc demanar res més:
he resolt tots es problemes
dient tanmateix.

“En s’estiu”, d’Antònia Font

I tanmateix, cada any tot torna a començar…

Benvolgudes famílies, 

Volem donar-vos la  benvinguda a aquest  nou curs escolar 2022/2023 i  compartir  amb vosaltres  alguns
aspectes estructurals i organitzatius del centre.

Els membres del Consell Rector són:
 President: Joan Bover
 Vicepresident: Xavier Mateu
 Secretària: Antònia Coll
 Vocal: Carme Ronda

Podeu fer ús de la següent adreça per a qualsevol consulta relacionada amb la gestió empresarial de l’escola:
consellrector@matadejonc.cat.

L’equip directiu està constituït pels següents membres:
 Direcció: Carme Ronda
 Cap d'estudis d'infantil i primària: Carme Roig
 Cap d’estudis de secundària: Magdalena Estelrich
 Secretària de claustre: Teresa Llompart

Podeu fer ús de la següent adreça per a qualsevol consulta relacionada amb la gestió pedagògica de l’escola:
equipdirectiu@matadejonc.cat.

Des de dia 1 setembre, tot l’equip prepara la vostra rebuda. Així doncs, us esperam el proper dilluns 12 de
setembre.  A continuació,  us facilitam els  horaris,  els diferents  accessos i  punts d’arribada i  recollida dels
vostres fills i filles. 

Horaris
Educació infantil i primària:

 De dilluns a dijous de 8.50 a 12h i de 14 a 16.10h.
 Divendres de 8.50 a 12.30h.

A excepció dels alumnes de 3 anys, que duen a terme una adaptació horària de què es parlarà amb
les famílies a la reunió de dimarts dia 6 de setembre. 
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Educació secundària: 
 De dilluns a dijous de 8.50 a 12:50h i de 14.30 a 16.20h. 
 Divendres de 7.55 a 13.45h.

Serveis

Des de dia 12 de setembre podreu fer ús del servei d’escola matinera, d’horabaixa i de menjador: 

 Escola matinera per a tots el nivells educatius de 7.30 a 8.50h. Hem ampliat l’horari 15 minuts amb
la intenció de facilitar la incorporació a la feina de les famílies

 Menjador: torns de dilluns a dijous
 Infantil: de 12 a 12.45h
 Primària: de 12.45 a 13.30h
 ESO: de 13.45 a 14.30h

 Menjador de divendres:
 Infantil i  1r cicle de primària: de  12.30 a 13.30h
 2n i 3r cicle de primària: de 13.30 a 14.15h
 ESO: de 14.15 a 15h

 Escola d’horabaixa: per a tots els nivells educatius.
 De dilluns a dijous de 16.10 a 17.10h 
 Divendres de 15 a 16h

Divendres podreu recollir els alumnes que fan ús del servei de menjador entre les 13.30 i les 15h, en funció
del seu torn de menjador.

Rebreu un formulari  digital  d’inscripció als  serveis  que,  un cop emplenat,  haureu de retornar  abans  de
divendres 9 de setembre. 

Accesos, entrades i sortides

Educació infantil

A educació infantil, les famílies podran acompanyar els infants a l’aula pels accessos i rutes indicats. 

Entrada Porta Ruta

3, 4 i 5 anys
a les 8.50h i a les 14h

Porta principal
carrer Son Espanyolet

Porta principal d’accés a la Caseta
5 anys: pati de la prunera

Sortida Porta Ruta

3 anys a les 12h i
 a les 16.10h

Divendres a les 12.30h

Carrer Pare Antoni Oliver

Son Espanyolet

Recollida dins l’aula

4 anys a les 12h i
 a les 16.10h

Divendres a les 12.30h

Carrer Pare Antoni Oliver

Porta principal
carrer Son Espanyolet

Recollida al pati Petit, a la zona de la morera

5 anys a les 12h i
 a les 16.10h

Divendres a les 12.30h

Carrer Pare Antoni Oliver

Porta principal
carrer Son Espanyolet

Recollida al pati Petit, a la zona de la pèrgola
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Educació primària

A primer cicle de primària, les famílies podran acompanyar l’alumnat a les entrades si necessiten comentar
algun tema ràpid amb els mestres. 

entrada/sortida Porta Ruta

Entrada a les  8.50h Porta principal
carrer Son Espanyolet

Directament a les aules

Sortida a les 12h i
divendres a les  12.30

Porta principal
carrer Son Espanyolet

Al pati Gran, a l’espai assignat a cada grup

Entrada a les 14h Porta principal
carrer Son Espanyolet

Al pat,i a l’espai assignat a cada grup

Sortida a les  16.10h
Divendres a les  15h

Porta principal
carrer Son Espanyolet

Al pati Gran, a l’espai assignat a cada grup

Educació secundària 

Entrada/sortida Porta Ruta

Totes les entrades i sortides Portassa gran carrer Son
Espanyolet

1r i 2n ESO porta piques, escala central
3r i 4t ESO porta passadís menjador, escala lateral

UEECO

Entrada/sortida Porta Ruta

Entrada  a les 8.50h Porta principal
carrer Son Espanyolet

Cap a l’espai assignat, davant la barrera del pati Petit.

Sortida a les  16.10h Porta principal
carrer Son Espanyolet

Esperaran les famílies davant la barrera del pati Petit.

També us informam que aquelles famílies que comanàreu el material escolar al centre el trobareu preparat a
les aules i els infants el retornaran a ca vostra per marcar-lo, en cas necessari.

Esperam que hagueu gaudit d’un bon estiu. 

Atentament,
L’equip directiu
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