
 

Informe Acadèmic 2018-2019 

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA I PEDAGÒGICA 
 

EQUIP DOCENT 

Catalina Rasero Genovart 

Maria Brunet Servera 

Catalina Quetglas Salamanca 

Primer Cicle d'EI (Escoleta) 

Jerònima Bibiloni Ferrer 

Tutora de Quart d'EI  

Kika Llabrés Alomar 

Tutora de Cinquè A d'EI  

Margalida Socías Crespí 

Tutora de Cinquè B d'EI. Coordinadora d’EI 

Francisca Amengual Perelló  

Tutora de Sisè d’EI 

Purificación Parrado Gómez 

Mestra de suport a Educació Infantil 

Margalida Oliver Colom 

Mestra de suport a Educació Infantil. Mestra de religió 

Miquela Font Munar 

Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) 

Lina Sampol Vallespir 

Tutora de Primer d’EP. Coordinadora de Pastoral 

Biel Coll Coll 

Tutor de Segon d'EP 

M Joana Cantarellas Calvó 

Tutora de Tercer d’EP 

Aina Cladera Cladera  

Tutora de Quart d'EP 

Miquel Carrió Calvó 

Tutor de Cinquè d'EP. Coordinador d’EP 

Mestre Especialista d’Anglès. Cap d’estudis 

Esteve Florit Miró 

Tutor de Sisè d'EP. Director del Centre 

Llúcia Pomar Miró 

Mestra de Llengües i de suport a Educació Primària 

Antònia M Ripoll Bernat 

Mestra Especialista d’Anglès. Coordinadora del Projecte d’a-

prenentatge de l’anglès del nostre Centre 

Antoni Maura Reinés 

Mestre de Psicomotricitat a EI i Educació Física a EP  

Elisabet Pujol Ferrer 

Mestra Especialista de Música, de Pedagogia Terapèutica i de 

suport 

José M Bejarano Gómez 

Mestre de Pedagogia Terapèutica 

Joan Serra Sánchez 

Orientador i Intervenció Psicopedagògica 

Denisa Elicerovà i Craig Michael Simmons 

Auxiliars de conversa d’anglès 

Catalina Socías Serra 

Mestra d’Audició i Llenguatge (AL) 

Marta Coma Sabata 

Logopeda 

 

Hem de recordar que els mestres-tutors tenen la funció de vet-

llar  per la bona  marxa dels processos educatius de l’alumne/a, 

d’orientar-lo en el seu procés d’aprenentatge, de coordinar-se 

amb la resta del professorat i d’informar a les famílies 

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Maria Magdalena Ramon (Secretaria) 

Antònia Riutort Cladera (Neteja) 

sfassis .org  

  “Junts construïm CSFA” 

Hi ha molts de membres, i un sol cos. L’ull no li pot dir a la mà: no 
et necessito. Ni tampoc li pot dir el cap als peus: no us necessito. 

1 Co, 12,20-21 

 

A quest curs 2018-2019 volem celebrar que som una comuni-

tat escolar ampla, diversa i unida. Els sis Centres Sant Fran-

cesc d’Assís (cinc a Mallorca i un a Ciudad Real) i l’escola de 

Mater Misericordiae formam una comunitat escolar que té voca-

ció de ser família. Formam un cos en el qual cadascú de nosal-

tres és igualment important; i la suma de la totalitat és el que do-

na sentit a allò que som i fem. 

Com a grup cohesionat volem assegurar que l’amistat i la fraterni-

tat ens acompanyen sempre. Però no només dintre de l’entorn  

escolar, sinó que tenim present que els nostres col·legis s’ubi-

quen a un poble o ciutat a un barri concret del que també hi som 

membres actius i a on volem deixar la nostra llavor. 

I què és el que volem plantar? Doncs volem contribuir a que flo-

reixi una societat en pau i justa; preocupada per conservar la 

nostra Mare Terra i, per tant, defensora de l’ecologia i del respec-

te al medi ambient. 

Així mateix, els CSFA i Mater també volem disseminar la sement 

de la solidaritat, ser capaços de situar-nos devora qui més ens 

necessita.  

Un home que, en edificar una casa, va cavar profundament i va 
posar els fonaments sobre roca. En sobrevenir una inundació, va 
trencar el torrent contra aquella casa, però no va poder destruir-la 

per estar ben edificada. 
Lc, 6, 43-49 

Per a què les nostres arrels siguin fortes i estiguin ben subjectes, 

als CSFA i a Mater treballam amb especial cura la nostra interiori-

tat, tant la vessant més íntima i personal, com la que es compar-

teix amb les persones que ens envolten. Si els nostres fonaments 

estan segurs i convenientment fixats, allò que construïm junts 

també serà fort i perdurable. 

Siguem capaços de construir entre tots unes escoles unides des 

de la senzillesa, l’amor i l’agraïment. Fem de la nostra comunitat 

escolar un sol cos que camini cap al futur, amb capacitat d’escol-

ta i reacció per acudir allà a on ens necessitin per ajudar i dur 

esperança.   



 

CALENDARI  ESCOLAR  

 

12-09-18 Inici del Curs Escolar 2018-2019. 

04-10-18 Celebració de Sant Francesc d’Assís. Dia 

lectiu. 

12-10-18 Festa Nacional. No lectiu. 

01-11-18 Dia de Tots Sants. No lectiu. 

02-11-18 Primer dia no lectiu escollit pel Centre. 

06-12-18 Dia de la Constitució. No lectiu. 

07-12-18 Segon dia no lectiu escollit pel Centre. 

VACANCES DE NADAL: Des del 22 de desembre 

fins al 6 de gener, ambdós inclosos. 

17-01-19 Sant Antoni Abat. No lectiu. 

28-02-19 Festa escolar unificada. No lectiu. 

01-03-19 Dia de les Illes Balears. No lectiu. 

04-03-19 Tercer dia no lectiu escollit pel Centre. 

VACANCES DE PASQUA: Des del 18 al 28 d’abril, 

ambdós inclosos. 

01-05-19 Festa del treball. No lectiu. 

21-06-19 Finalització de les activitats lectives. 

 

HORARIS DE CLASSE A EI (segon Cicle) i EP 

 

Entrades a les 9 h. 

Sortides a les 14 h. 

Servei de menjador de les 14 h a les 16 h. Els dies 

04-10-18, 21-12-18 i 17-04-19 el servei serà de 14 a 

15 hores. 

Activitats extraescolars: de les 16 a les 17 h. 

Venda de xandalls: a la secretaria del Centre en ho-

rari d’atenció a les famílies.  

Dia 20 de desembre de 2018, amb motiu del tradicio-

nal concert de nadales, es farà jornada partida, 

amb l’horari de 9 a 13 h i de 16 a 17 h. Amb servei 

de menjador de 13 a 16 h. Aquest dia no hi haurà 

activitats extraescolars. 

Qualsevol modificació d’aquest calendari i horari es-

colar serà notificada als pares i mares amb la sufici-

ent antelació i una vegada que s’hagi comunicat al 

Consell Escolar de Centre. 

 

HORARI DE SECRETARIA 

 

Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 11:30 h. 

Dimarts i dijous d’11:00 a 13:30 h. 

Demanar per na M Magdalena. Tel 971537513. 
 

COMUNICACIÓ DE LES FALTES D’ASSISTÈNCIA 
 

Tant per EI com per EP es prega que es comuniqui 

l’absència  de l’alumne/a, ja sigui mitjançant l’agenda 

escolar, personalment al tutor/a o al telèfon:  

971537513. 

 

CALENDARI  D’AVALUACIONS 

 

     A final de cada trimestre el professorat fa un ba-

lanç de tot allò que l’alumne/a ha aconseguit assi-

milar. Aquesta avaluació queda reflectida en els 

informes que vos adreçam. Vos demanam que els 

mireu atentament i que faceu cas de les recomana-

cions dels tutors/es. 

      L’avaluació és un procés personalitzat  i conti-

nu. Ve a ésser un diagnòstic de l’estat de l’alumne/

a. S’avaluen els coneixements i les competències,  

però també les actituds, les relacions amb els com-

panys, les habilitats que van adquirint, etc. 

El calendari per a les distintes etapes, és el se-

güent: 

 
 

ENTREVISTES ENTRE EL TUTOR/A I ELS  

PARES I MARES 

Ja que la tasca educativa ha d'anar molt coordi-

nada entre la família i l’escola, sempre que es trobi 

convenient es farà una entrevista entre el tutor/a de 

l’alumne/a i els seus pares. 

  Aquestes entrevistes personals es notificaran 

amb antelació i per escrit, i es realitzaran, única i 

exclusivament, en el Centre, a hores convingudes i 

horari no lectiu. 

 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I 

PSICOPEDAGÒGICA  

 

Aquest departament, integrat dins l’equip docent 

del Centre, té com a funcions principals: 

 

 Assessorar a les famílies sobre problemes 

de rendiment acadèmic, adaptació perso-

nal, escolar o social que puguin tenir els 

seus fills i filles. 

 Avaluar als alumnes que presentin indica-

dors de dificultats d’aprenentatge, realitzar 

els corresponents informes, detectar neces-

  Entrega d’Informes 

AVALUACIONS EI EP 

PRIMERA 14-12-18 14-12-18 

SEGONA 22-03-19 22-03-19 

TERCERA 25-06-19 26-06-19 

El Claustre de Professors/es vos desitja un 

bon Curs 2018-2019. 


