Benvinguts!
La nostra escola
Procés escolarització
19/20

BENVINGUTS
CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ
19/20

➔ Alumnat d’Educació Infantil (4t EI) fins 6è de Primària.
➔ Els nostres infants venen d’Esporles, Banyalbufar i
Estellencs. 465 en total.

CONTEXT
de la
nostra
escola

➔ L’alumnat de Banyalbufar i Estellencs té dret a
transport públic.
➔ Aprofitam l’entorn físic i social per treballar-ho a
l’escola (IMEDEA, biblioteca municipal, entitats
culturals…)

EDIFICIS i
ESPAIS
de la
nostra
escola

➔ Centre inaugurat en el curs 87/88.
➔ Curs 05/06 es van fer els mòduls d’Educació Infantil i
el menjador nou.
➔ Curs 16/17 construcció de les rampes d’accés.
➔ Utilitzam el pavelló esportiu.
➔ Ludoteca.
➔ Aula de música.
➔ Aula d’anglès.
➔ Horts a la zona d’infantil.
➔ Galliner al pati d’EI.
➔ Ascensor --> PREVIST CURS 19/20

HORARIS
de la
nostra
escola

➔ Escoleta matinera de 07:30h a 09:00h
➔ Inici de les classes a les 09:00h fins a les 11:20h (10
minuts per a berenar a les aules). A infantil 10:30h.
➔ Esplai a les 11:30h fins a les 12:00h. A infantil és més
flexible.
➔ De 12:00h a 14:00h classes lectives.
➔ *EI 3 anys, a partir de les 13:30h, les tutores/mestres +1
acompanyen als infants al menjador i col·laboren en
donar dinar fins a les 14:00h. Els infants que no fan ús
del menjador estan a les aules amb tutores/mestres +1.
➔ Activitats extraescolars després del menjador.

TRETS
D’IDENTITAT
de la nostra
escola

➔ Català com a llengua vehicular. També treballam la
llengua castellana i l’anglesa.
➔ Aposta per a la innovació metodològica i pedagògica.
➔ Especial interès amb les TAC.
➔ Atendre de manera òptima a la diversitat dels infants.
Som una escola que treballa per a la inclusió de tothom.
➔ Servei de menjador molt adequat.
➔ Constant millora de la gestió i l’organització del centre.
➔ Foment de la participació i implicació de l’alumnat i de
les famílies.
➔ Preocupació per la sostenibilitat, consciència ecològica.

PROJECTES
de la nostra
escola

Projecte de patis.
Comissió Espais.
Ludoteca.
Treball per projectes a Infantil i Primària.
Treball per ambients a Infantil. 3 sessions setmanals.
Treball cooperatiu.
Educació Emocional.
Inici del programa TEI (tutoria entre iguals).
Ortografia visual (2n i 3r cicle).
Projecte d’innovació tecnològica a 3r cicle. Chromebooks a
5è curs des del curs 17/18 i a 4t a partir del curs 19/20.
➔ Famílies enllaç/tallers famílies
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

MESTRES
de la nostra
escola

➔ +1 Educació Infantil: mestres que col·laboren amb les
tutores.
➔ Especialistes: anglès, educació física, música, religió.
➔ Equip de suport: PT (Professora de pedagogia terapèutica),
AL (mestra d’audició i llenguatge) i AD (mestra d’atenció a
la diversitat).
➔ Orientador (EOEP Palma2), PTSC (EOEP palma2 Professora
Tècnica de Serveis a la Comunitat) i fisioterapeuta (pels
alumnes d’atenció específica).
➔ ATEs
➔ Professionals d’entitats col·laboradores amb conveni amb la
Conselleria: ASPAS, ONCE, nou-sis...

FAMÍLIES
de la
nostra
escola

➔ Cada aula té una família enllaç que és la portaveu del
grup i l’enllaç amb l’equip directiu.
➔ Tenim AFA, 15€ anuals per família. Quants més socis
més possibilitat de subvencions i de poder dur
endavant projectes.
➔ Durant el curs hi ha reunions grupals i reunions
individuals.
➔ En el Consell Escolar, un dels òrgans de govern del
centre, hi formen part representants de famílies,
Ajuntament i mestres.
➔ Durant tot el curs es demana la col·laboració en
activitats diverses. Tallers famílies.

Tenen un cost econòmic

SERVEIS
18/19
de la nostra
escola

- Menjador.
- Escola matinera.
- Activitats extraescolars (gestionats per Associació
Escull Solidari).*
- Activitats esportives i de l’escola de música.
*El preu varia en funció de l’activitat.

Sense cost econòmic
- Servei de transport escolar per als alumnes de
Banyalbufar i Estellencs.

MENJADOR ESCOLAR
- de 14:00h a 16:15h.

SERVEIS
18/19
de la nostra
escola

5,66€ un dia (esporàdicament)
5,31€ dia (si es queden tot el mes)

ESCOLA MATINERA (AS. ESCULL SOLIDARI)
- de 07:30h a 09:00h.

SERVEIS
18/19
de la nostra
escola

3€/dia.
32€/mes .
90€/trimestre.
Diversitat preus en funció nombre germans i dies.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (AS. ESCULL SOLIDARI)
Després del menjador.

SERVEIS
18/19
de la nostra
escola

Segons la demanda de les famílies. Inici octubre.

Material fungible comú: el centre ho
aporta. L’alumnat, de casa, sols ha de
dur berenar i, si escau, qualque llibre.

Adscrits al programa de reutilització de llibres (primària).

QUOTES
de la
nostra
escola

➔ INFANTIL 85€/70€
*descompte famílies nombroses. Diferents possibilitats pagament.

Estam revisant l’import de la quota cara el curs 19/20.

PROCÉS
ESCOLARITZACIÓ
19/20

25 de març a 5 d’abril (ambdós
inclosos) 4t Educació INFANTIL
13 de maig a 17 de maig 5è i 6è
d’EI i PRIMÀRIA

ADMISSIÓ
(reserva de plaça)

24 al 28 de juny 2n cicle
INFANTIL i PRIMÀRIA,
ambdós inclosos

MATRÍCULA
(formalització)

26 al 29 de juny ESO

NORMATIVA QUE REGULA EL PROCÉS
➔ Decret 37/2008 de 4 d'abril (BOIB Num. 46 del
05/04/2008)
➔ Ordre de 7 d'abril (BOIB Num. 45 del 09/04/2016)
➔ Resolució de dia 4 de març (BOIB Núm. 30 del
07/03/2019)

⇒Tramitació TELEMÀTICA:

ADMISSIÓ
(reserva de plaça)
25 de març a 5
d’abril (ambdós
inclosos) 4t EI

http://escolaritzacio.caib.es/

→ Sol·licituds

Si hem d’aportar documentació que no es pugui consultar telemàticament, s'ha
d’entregar al centre escollit en primera opció.
Una vegada realitzat el tràmit telemàtic s'ha d'imprimir la sol·licitud generada i entregar-la
al centre escollit en primera opció juntament amb la documentació indicada a la
sol·licitud.

⇒Tramitació FÍSICA:
Heu de presentar la sol·licitud al centre escollit en primera opció juntament amb
tota la documentació que no es pugui consultar telemàticament.

ADMISSIÓ
(reserva de plaça)
25 de març a 5
d’abril (ambdós
inclosos) 4t EI

Veure calendari a la web del centre o al taulell d'anuncis per conèixer
llistats provisionals (31/05/19) o definitius (17/06/19).
Cas de sortir al llistat definitiu, sols implica tenir reserva de plaça,
en cap cas s’ha acabat el procés.
Aquesta s'ha de formalitzar amb la pertinent matrícula
(24-28/06/19, ambdós inclosos)

Documentació OBLIGATÒRIA a les
sol·licituds PRESENCIALS
ADMISSIÓ
(reserva de plaça)
25 de març a 5
d’abril (ambdós
inclosos) 4t EI

-

S’ha de dur original i
fotocòpia, cas que
Sol·licitud degudament signada per pare i mare o tutors legals. sigui necessari, per
poder compulsar-ho,
si escau.
Obligatori mostrar el DNI d’ambdós tutors i de l’alumne.

-

Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l’infant.

-

- En cas que a la instància consti una sola signatura (la del pare o la de la mare o
d’un dels tutors legals), la persona signant haurà d’emplenar el document de declaració de responsabilitat, on
exposarà per escrit els motius pels quals tramita unilateralment la petició, adjuntant la documentació
necessària, a no ser que s’hagi justificat documentalment la pàtria potestat.
Si la guarda i custòdia no és compartida, cal que es justifiqui amb sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial,
separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de famı́ lia, en els altres casos.

Documentació OBLIGATÒRIA a les
sol·licituds TELEMÀTIQUES
ADMISSIÓ

La instància degudament signada per pare i mare o tutors legals s’ha

(reserva de plaça)

de presentar físicament a la secretaria del centre juntament amb la

25 de març a 5
d’abril (ambdós
inclosos) 4t EI

documentació indicada a la sol·licitud.

Tant per via presencial com telemàtica, ha d’entregar la sol·licitud el pare o la mare o els tutors legals,
mostrant el DNI/NIE, o en el seu defecte, persona autoritzada per escrit, mitjançant el document
habilitat a tal efecte, i amb DNI d’ambdós. (Escolarització→ documents)

Documentació OPCIONAL a totes les
sol·licituds, a efectes de barem.
ADMISSIÓ

a) Germans al centre: l'administració farà la consulta a les seves bases de dades.

(reserva de plaça)

b) El pare/mare/tutor legal fa feina al centre: sol·licitar certificat expedit pel director.

25 de març a 5
d’abril (ambdós
inclosos) 4t EI

c) Proximitat del domicili de l'alumne: certificat d'empadronament de l’alumne expedit per
l'ajuntament amb expressió de l'antiguitat de l'última variació padronal.

S’ha de dur original i
fotocòpia, cas que
sigui necessari, per
poder compulsar-ho,
si escau

d) Proximitat lloc de treball: informe de vida laboral o equivalent, certificació expedida a
aquest efecte per l’empresa on treballi o presti els seus serveis, amb indicació de l’adreça exacta
del lloc de treball i l’antiguitat.
Els treballadors autònoms han de presentar un certificat de la situació en el cens d’activitat de
l'AEAT.

Documentació OPCIONAL a totes les
sol·licituds, a efectes de barem
ADMISSIÓ
(reserva de plaça)
25 de març a 5
d’abril (ambdós
inclosos) 4t EI

e) Renda unitat familiar: la Conselleria sol·licitarà les dades a l’AEAT de l'exercici 2017.
En cas de família monoparental, s’ha de presentar document que ho acrediti (llibre de família o
certificat de naixement).
En cas de separació, la sentència judicial que confirmi qui té la guàrdia i custòdia.
f) Discapacitat: tant pel que fa al sol·licitant com al pare, la mare, els germans o els tutors, s’han
d’acreditar amb un certificat del tipus i el grau de discapacitat igual o superior al 33%, emès per
l’òrgan competent.
g) Família nombrosa: tı́ tol oficial expedit a l’efecte per l’òrgan competent.
h) Acolliment: certificat emès per l'entitat corresponent.

i) Malaltia crònica en l'alumne: certificat mèdic oficial.
j) Mobilitat forçosa: documentació acreditativa.

S’ha de dur original i
fotocòpia, cas que
sigui necessari, per
poder compulsar-ho,
si escau

k) Canvi de domicili: derivats d’actes de violència de gènere.
l) Criteris triats pel centre: Fills de families monoparentals/Alum. provinents de centres d'acolliment.

I si a les llistes definitives no té plaça
reservada?
ADMISSIÓ
(reserva de plaça)
25 de març a 5
d’abril (ambdós
inclosos) 4t EI

El municipi d’Esporles sols compta amb un centre públic. Així doncs, “és de
caixó” que tot alumnat empadronat a Esporles, tengui plaça al nostre
centre.
Fins a dia d’avui, cap infant empadronat a Esporles ha quedat sense plaça
reservada a les llistes definitives.

MATRÍCULA

24 al 28 de juny PRIMÀRIA
27 juny al 2 de juliol ESO

(formalització)

L’ha de realitzar tot aquell que ha obtingut plaça en el procés d’admissió, en el
centre sol·licitat.

Només es realitza presencialment a la secretaria del centre.

CALENDARI PROCÉS ESCOLARITZACIÓ
- Presentació de sol·licituds: 25/03 a 05/04/2019 4t EI
13/05 a 17/05 5è-6è EI/Primària/Secundària
- Llistes provisionals d’admesos: 31/05/2019
- Reclamacions: 03/06 a 05/06/2019
- Llistes definitives: 17/06/2019
- Matrícula: 24/06 a 28/06/19

Estau molt atents als llistats
provisionals i comprovau que la
vostra puntuació sigui la correcta.
Un cop les llistes són definitives…
són definitives.

Informació
Trobareu tota la informació a:
http://escolaritzacio.caib.es/
També a la nostra pàgina web
www.cpgabrielcomasiribas.org
o a la secretaria del centre
971610096
cpgabrielcomasiribas@educaib.eu
Twitter: @EscolaEsporles

MOLTES GRÀCIES!

