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I. ENTORN I OFERTA EDUCATIVA. ANÀLISI DEL CONTEXT.  ANÀLISI DEL CONTEXT

I.1. ANÀLISI DE L’ESPAI FÍSIC I ENTORN SOCIOECONÒMIC

El centre CEIP Pintor Torrent va ser inaugurat el curs 1990-91.Es troba situat al  carrer Pintor Torrent, paral·lel a la
Ronda Nord de Ciutadella, via que enllaça la carretera ME-1  (Maó-Ciutadella) amb la urbanització de Cala’n Blanes
i  les antigues instal·lacions portuàries.

La zona d’influència d’escolarització abarca les barriades de Dalt Es Penyals, Dalt  Sa Quintana, les urbanitzacions de
de Cala’n Blanes i Sa Farola  i alguns nuclis d’hortals. Les dues primeres estan connectades pel carrer de Santa
Bàrbara. La urbanització de Cala’n Blanes està situada a més de 3km del centre i es tracta d’una urbanització molt
extensa i de les primeres que es van construir a Ciutadella. 

Les dues zones del nucli urbà disposen de pocs serveis, hi ha poques botigues, alguna cafeteria i  una  farmàcia.
Pràcticament no hi ha equipaments esportius. Dalt Sa Quintana es troba l’escola infantil Es Mussol i el centre social
“Es Barracó”, gestionat per Cáritas,  que ofereix activitats de lleure i reforç educatiu a l’alumnat de la barriada. 

Aproximadament el 35% d’alumnat del centre  viu a la urbanització de  de Cala’n Blanes.  Aquesta urbanització
disposa dels establiments habituals a una zona turística: supermercats, botigues de souvenirs, establiments d'hoteleria,
instal·lacions  esportives  privades  i  farmàcia.   Durant  els  mesos  d’hivern  el  servei  públic  de  transport  és  escàs,
s’incrementa durant la temporada turística.

El nivell socioeconòmic de les famílies del centre  és mitjà, essent la majoria dels pares i mares treballadors del sector
terciari, especialment hoteleria. 

I.2.TIPOLOGIA DE CENTRE

El Centre és un col·legi de titularitat pública que inclou les etapes d'Educació Infantil (3 a 6 anys) i Educació Primària
(6 a 12 anys).
Es tracta d’un centre d’una línia, per tant, habitualment hi ha 3  unitats d’educació infantil i  6 d’educació primària.
En alguns cursos escolars, quan hi ha hagut molta demanda d’escolarització, s’ha duplicat algun nivell. 

El Centre és, per tant, de nou unitats. En el curs 94/95 es van completar tots els nivells  d'Educació Primària.

El règim de permanència de l'alumnat i professorat és de jornada continuada. L’horari lectiu de l’alumnat és de 9 a 14
hores i el del professorat de 8 a 14 hores. 

Es disposa de servei de menjador dels del curs 91/92. A partir del curs 96/97  presta el servei de catering l’empresa
FLOMA ALIMENTACIÓ SL. El nombre de comensals ha anat disminuint considerablement des de 60 comensals el
curs 2001-02 fins als 8 comensals actuals. Del  servei de monitors per la guarda de l’alumnat que utilitza el servei de
menjador s’encarrega l’APIMA del centre. 

Al centre també existeix el servei d’escola matinera des del curs 2008-09,  amb un horari de 8 a 9 hores. El servei està
gestionat per l’APIMA, amb la supervisió del consell escolar. La mitjana d’usuaris d’aquest servei és de 18 alumnes. 

El curs 97/98 es va instaurar el servei de transport escolar que, actualment  compta amb dues rutes compartides amb
altres centres de la població: 

Ruta de Cala’n  Blanes (Titularitat: CEIP Pere Casasnovas). Nombre aproximat d’usuaris: 18 alumnes
Ruta de Cala Blanca (Titularitat CEIP Pintor Torrent, compartida amb CEIP Pere Casasnovas i CEIP Mare de Déu
del Toro). Nombre aproximat d’usuaris: 4 alumnes.
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Característiques singulars del Centre:

Els objectius del centre estan definits i són acceptats per la comunitat educativa.  Es fa una feina eficaç i adaptada a la
realitat  i  entorn. La  valoració de la persona i  de la societat  que l'envolta  és un valor que orienta tot el  Projecte
Educatiu. En els  darrers cursos escolars s’està treballant en els següents els objectius generals: 

Formar a l’alumnat en competències per afavorir un aprenentatge integral i funcional.
Fomentar la lectura com a font de plaer i comunicació
Fomentar en l’alumnat el pensament creatiu i crític, la construcció del coneixement i la realització de produccions
pròpies utilitzant els dispositius tecnològics adients a cada situació.
Potenciar l’ús de la comunicació oral i corporal. 

Durant el curs 94-95, s'inicià el projecte d’Integració per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials,
aquest  fet  suposà la incorporació al  Claustre d'una professora en Pedagogia Terapèutica,  posteriorment  s’ha anat
ampliant la plantilla amb professorat per atendre la diversitat.

Es parteix de la base que per a una educació integradora és prioritària l’atenció a la diversitat, per tant,  per aconseguir
aquesta línia educativa  totes les tutores i especialistes, i al mateix temps tots els/les professionals que intervenen en la
tasca educativa específica per algun fillet/a treballen de forma conjunta i coordinada. Els/Les mestres intercanvien
informació, assisteixen a cursos, seminaris, grups de treball...

El ritme, la quantitat i l'eficàcia dels aprenentatges aconseguits pels fillets/es depenen de la seva situació concreta, per
la qual cosa es procura  l’ adaptació a les possibilitats de l’alumnat i  s’aprofiten els seus interessos per a millorar el
seu rendiment. Hi ha, així mateix, molta comunicació entre els membres del grup classe i els/les  mestres tutors/es.

S’avalua de forma sistemàtica i contínua els progressos del  l’alumnat,  mitjançant  l'observació  sistemàtica de les
feines i les actituds i  a través de proves objectives d'habilitats i coneixements. 

Durant diversos cursos el centre va participar en el  programa de Centres Eco ambientals de la Conselleria d’Educació
i Cultura,  essent uns dels centres pilots en iniciar aquesta tasca. Si bé actualment no es pertany a aquest programa de
manera institucional  es segueix conscienciant a l’alumnat i es treballen de forma habitual hàbits de respecte cap al
medi ambient. 

Professorat, equip d’orientació i personal no docent. 

Actualment la plantilla orgànica del centre, segons resolució de 16 de gener de 2015 / BOIB 31  de gener de 2015, és
de 16 professors, distribuïts per especialitats de la següent manera:

Plantilla
orgànica

INF PRI FA EF MU PT AL AD
4 6 1 1 1 1 1 1

Segons necessitats del centre aquesta plantilla es veu incrementada amb places habilitades. Durant el curs 2014-15 la
plantilla està incrementada amb els següents professionals:

Plantilla
orgànica

INF PRI FA EF MU PT AL AD
1,5 1 0,5
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El centre disposa d’una orientadora i una treballadora social,  que formen part de l’EOEP. L’atenció al centre va
variant  segons necessitats i  disponibilitat de l’EOEP. Actualment la orientadora assisteix al centre un dia fix per
setmana i un altre quinzenalment i la treballadora social, quinzenalment. 
Per atendre la diversitat es compta també amb una auxiliar tècnic educativa que realitza les seves tasques en horari
complet. 

Les tasques de recepció, obertura i tancament del centre, tasques de copisteria, manteniment del centre… les realitza
un porter contractat per l’Ajuntament.

Organització del Professorat:

El claustre s’organitza en cicles i de manera transversal en comissions. Als cicles es treballen els temes pedagògics
corresponents als nivells que el componen. Tots els/les membres del claustre estan distribuïts als diferents cicles. A
les comissions es treballen temes transversals que afecten a tota l’escola com celebracions, valors… Les comissions
del claustre establertes actualment són: Comissió de Nadal, comissió de l dia de la Pau, comissió del dia del Llibre i
comissió del dia de Medi Ambient. A totes les comissions hi ha , com a mínim, un representant de cada cicle. 

Al centre existeixen també  les comissions establertes per la legislació vigent: Comissió de Coordinació Pedagògica
(CCP) i Equip d’Atenció a la Diversitat. 

Alumnat

El nombre d'alumnes del Centre és aproximadament d'uns 225 fillets/es, la ràtio per grup és de vint-i-cinc alumnes. 
L'edat de l’alumnat  va dels 3 als 12 anys, la que correspon a una centre d’educació infantil i primària. 
La procedència dels fillets/es és majoritàriament de Ciutadella, el percentatge actual arriba al 92%. El 8% restant es
distribueix entre l’alumnat nascut a la Península i l’estranger. 

Aquesta homogeneïtat en la procedència no es correspon amb la diversitat de l’alumnat,  ja que hi ha un nombre
elevat   en  el  programa  d’alumnat  amb necessitats  específiques  i  que  actualment  arriba  a  un  20%.  Per  afavorir
l’atenció a la diversitat es prioritza com a model de suport el desdoblaments dels grups,  sempre que els recursos
humans ho permeten.  

Aproximadament un 10% de l’alumnat del centre gaudeix d’ajudes per llibres de text i material didàctic. 

1.3. OFERTA EDUCATIVA QUE FA EL CENTRE

El centre proporciona una educació personalitzada tenint en compte les necessitats del alumnat ,  educant als fillets i
les fillets  per a que aprenguin a ser ciutadans i ciutadanes en un sistema democràtic. Un dels objectius prioritaris és
que l’alumnat  assisteixi al centre content i amb una disposició anímica que  permeti aprendre i conviure amb els
altres.  Es dóna  molta importància  a  l’adaptació  al  centre  o al  nou equip  de mestres  a  l’inici  del  curs  escolar.
L’aprenentatge  parteix dels coneixements previs dels fillets i les filletes, respectant els ritmes d’aprenentatge i le
diferències individuals. 

Activitats complementàries i extraescolars

Les activitats complementàries que es realitzen al centre són planificades pel professorat del centre. És significativa
la participació  en  programes institucionals  “Obrint  portes” (Ajuntament de Ciutadella)  ,  “Salut  Jove” i  “Xala
Jugant”(Consell Insular de Menorca) , “Viu la cultura” i “Camps d'aprenentatge”  (Conselleria d’Educació i Cultura),
Parc Natural de l’Albufera,  així  com d’altres activitats organitzades per altres  entitats. També es dóna importància
a la programació d’activitats conjuntes entre els/les mestres i les famílies, bé sigui en forma de tallers o de presentació
de diferents temes. 

A partir d’aquestes activitats complementàries, es pretén aconseguir els següents objectius:
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- Promoure activitats que desenvolupin les competències de l’alumnat en entorns no escolars.
- Desenvolupar l’autoestima i l'autotomia de l’alumnat.
- Desenvolupar la capacitat de participació de les activitats relacionades amb l’entorn natural, social i cultural. 
- Estimular la curiositat, sensibilitat i creativitat de l’alumnat. 
- Promoure en l’alumnat un sentit de pertinença al centre i al grup.
- Millorar les relacions entre l’alumnat  en un entorn fora de l’àmbit escolar on es  puguin desenvolupar  habilitats

socials i de comunicació.
- Exercir un aspecte compensador de les desigualtats socials. 

A l’hora de programar i dissenyar les activitats complementàries es tenen en compte els següent criteris:

- Que els objectius de les activitats estiguin integrats en el projecte curricular.
- Que, sempre que sigui possible, estiguin incloses a la Programació General  Anual o  estiguin aprovades pel

Consell Escolar. 
- Donat que pel seu tarannà aquest  tipus d’activitats afavoreixen el desenvolupament de les competències i la

integració de l’alumnat al grup es procura que totes les activitats siguin participatives i no excloents. 

.Sortides i excursions

Des de cada cicle, trimestralment s’organitza una excursió per tal que els alumnes vagin coneixent, cada vegada més,
el seu entorn natural i cultural. Normalment aquestes excursions estan directament relacionades amb el que es treballa
a les àrees de ciències socials i ciències naturals. 
Els campaments o sortides fora de Menorca es realitzen a proposta dels tutors o de les tutores dels grups i sempre que
hi hagi professorat disponible per acompanyar. Es prioritzen les sortides programades per a  6è d’educació infantil i
segon,  quart  i  sisè  d’educació  primària.   Els  principals  objectius  que  es  plantegen  són  desenvolupar  hàbits  de
convivència o autonomia. 

.Celebració de festes populars

Es realitzen activitats complementàries per treballar i fomentar el vessant cultural i tradicional de les festes que ens
són pròpies i formen part  de la nostra identitat cultural: festa de Tots Sants, Nadal,  Sant Antoni, Carnaval,  Sant
Joan,...

.Celebració de dies commemoratius

Cada 30 de gener es celebra el dia escolar de la Pau i no Violència realitzant diferents tipus d’activitats. A nivell de
cicle es treballen els valors i   personatges o fets històricament rellevants   i  es reflexiona sobre els Drets Humans;
s’organitzen  assemblees i es realitzen activitats lúdiques i plàstiques. A nivell de centre, a proposta de la comissió
corresponent,   s’organitza sempre una activitat de tipus simbòlic i/o festiu que intenta aglutinar totes les accions   i
manifestacions d’aquest dia.

 A proposta de les comissions corresponents, es realitzen, també,  activitats conjuntes per commemorar el Dia del
Llibre i el Dia del Medi.

.Assistència a exposicions, concerts, teatre, cinema,...

S’acostuma  a  participar  en  totes  aquelles  activitats   culturals  que  des  de  diverses  institucions  i  associacions
s’organitzen  pensant en els fillets i filletes. A Menorca aquest tipus d’oferta és escassa i poc habitual, per tant, es
solen aprofitar les possibilitats que se’ns ofereixen. Es considera  important que els fillets i filletes les coneguin i
aprenguin a gaudir d'elles.
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.Participació en activitats esportives

L’alumnat del centre participa en aquelles activitats esportives que s’organitzen des d’institucions,  associacions i
entitats públiques o privades quan van dirigides a que els fillets i filletes coneguin i practiquin uns determinats esports
i es treballin les actituds de respecte i col·laboració.

.Tallers

A l’etapa d’Educació Infantil  s’organitzen diversos tallers (cuina, treballs artístics, jocs…) en aquest cas es demana
la col·laboració dels pares i mares per al seu desenvolupament, ja que d’altra manera no seria possible realitzar-los.

.Participació a concursos

Per norma general es  participa en pocs concursos, només en aquells  en  el que  la temàtica plantejada es considera
prou interessant i està relacionada amb el currículum que es treballa. 

I.4. CIRCUMSTÀNCIES QUE CARACTERITZEN L’OFERTA EDUCATIVA

I.5. CONFESSIONALITAT

El centre es defineix aconfessional i  respectuós amb la diversitat.  L'escola manifesta el  respecte envers totes les
religions i idees polítiques. Es presenta la religió com un fet social, cultural i històric, celebrant les festes d'origen
religiós com a part de la nostra cultura. Es treballa la vessant popular de les festes religioses.

Els pares/mares dels fillets i filletes de primer de primària tenen el dret de poder triar l’opció de formació religiosa
catòlica per als seus fillets/es a principi de curs al matricular-los, aquesta opció es pot variar al final de cada curs
escolar si els pares/mares o tutors/es així ho sol·liciten. 

I.6. FINANÇAMENT

Pel fet de ser un centre públic, l’ensenyament és gratuït. El centre es financia amb les aportacions del la Conselleria
d'Educació i Cultura per despeses de funcionament general,  per les dels  programes d'integració i escola matinera.  El
manteniment del centre és competència de l’Ajuntament de Ciutadella. 

II. OBJECTIUS. QUÈ PRETENEM?

II.1. LÍNEA METODOLÒGICA 

A  l’  escola  es  vol  potenciar  la  formació  de  persones,  que  tenguin  uns  valors,  que  aprenguin  a  "ser".
Metodològicament és fonamental l’”APRENDRE A APRENDRE” :

*  Una  interacció  alumnat-professorat  i  alumnat-alumnat,  per  tal  de  facilitar  l’adquisició  de  competències,   la
construcció d'aprenentatges significatius i l'adquisició de continguts de comportament social i cultural. S'han de poder
confrontar idees, intercanviar informacions, per així arribar a modificar conceptes previs que siguin erronis. 

* Els continguts han d'estar molt lligats a la pròpia vivència dels alumnes i presentar-se dins un marc més ample que
el que ofereix una sola disciplina.

*  Els mestres i les mestres han d'orientar l'aprenentatge dels seus alumnes, ajudar-los, donant les pautes per que
sàpiguen autoregular-se  i prendre consciència dels seus errors. Aquesta orientació es podrà dur a terme a partir de
l'aplicació  de  l'avaluació  inicial  i  formativa  que  permetrà  detectar  les  necessitats  concretes  de  cada  alumne,  i
programar les estratègies més adequades a l'estil d'aprenentatge. 
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*  Organitzar  situacions  d'aprenentatge  que  permetin  als  alumnes  expressar  els  seus  interessos  i  manifestar  les
dificultats que se li presentin, així com ser conscients dels seus progressos.

* Actituds, pautes de conducta i creativitat 

Cada curs es planteja la reflexió sobre grans objectius a dur a terme. Les actuacions són fruit del consens, reflexió i
debat entre els mestres i  les mestres del Claustre. 
No només es planteja “l'aprendre a aprendre” sinó també “l’aprendre a ser” “l’aprendre a pensar”  i  donar respostes
educatives encaminades a formar persones amb valors democràtics, socials i cívics. 

* Orientació escolar i personal de l’alumnat. 

A principi de curs, a partir de l’avaluació inicial,  es detecten les dificultats que presenten  els fillets i filletes de forma
individual. Es defineixen els criteris per atendre la diversitat i es sistematitza l'orientació individualitzada. A partir de
l'avaluació del curs, de l’alumnat  i de l'organització es replanteja l'orientació escolar i personal de l’alumnat. Tota
aquesta tasca va encaminada a aconseguir el progrés i maduresa de tots els  fillets i les filletes , cadascú segons les
seves possibilitats. Es pretén aconseguir cada vegada més una major atenció a la diversitat i característiques de l’
alumnat. 

* La comunicació en el grup classe.

Són necessàries les tècniques de grup per a millorar les relacions entre l'alumnat, les activitats de la tutoria estan
encaminades cap aquesta millora. S'intenta crear un clima acollidor i enriquidor, on cada un es pugui relacionar,
acceptar-se com és, aconseguir autoestima i seguretat.  No  hi ha una decisió conjunta, sinó que cada tutora incideix
en aquell aspecte que veu més adient al moment i al grup. L'escola valora les aportacions que cada mestra pugui fer
per aconseguir un comportament més humanitzat. Conjuntament amb la treballadora social de l’EOEP s’apliquen
programes de competència emocional i socials als grups que ho necessiten. 

* Organització del grup classe.

Es garanteix el temps mínim per a cada àrea. Es té en compte la flexibilitat en funció de les decisions didàctiques
preses i del millor aprofitament dels recursos materials i humans del centre.
L'organització del temps dins l'aula està en funció de la programació i del ritme del grup. També es tenen present les
diferències individuals, definides per  la capacitat d’aprenentatge dels alumnes, la motivació i l’estil d’aprenentatge. 

* Avaluació del progrés de l’alumnat 

A  través  de  la  CCP  s’unifiquen  els  criteris,  procediments  i  instruments  d’avaluació   que  s’inclouen  a  les
programacions didàctiques i d’aula

* Valors que orienten el Projecte

Els  valors  que  orienten  els  Projecte  Educatiu  són  els  valors  universals  de  cooperació,  diàleg,  responsabilitat,
confiança, justícia, respecte, autoestima, pau…

Les actuacions van encaminades cap a aconseguir unes pautes d'actuació on es duguin a terme tots i cadascun dels
valors esmentats en la pràctica diària.
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II.2. OBJECTIUS GENERALS D'ÀMBIT PEDAGÒGIC  (LOMQE)

EDUCACIÓ INFANTIL

- L’educació infantil contribuirà a desenvolupar les següents capacitats:
- Conèixer el propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.
- Observar i explorar l’entorn familiar, natural i social.
- Adquirir progressivament autonomia en les seves capacitats habituals.
- Desenvolupar capacitats afectives.
- Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així

com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.
- Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.
- Iniciar-se en les habilitats lògic-matemàtiques, en la lectoescriptura i en el moviments, el gest i el ritme

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- Conèixer  i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a actuar conforme amb elles, preparar-se per
a l’exercici  actiu  de la  ciutadania  i   respectar  els drets  humans així  com el  pluralisme propi d’una societat
democràtica.

- Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, d’esforç i responsabilitat en l’estudi, així com actituds de
confiança en sí mateix, esperit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l'aprenentatge, i esperit
emprenedor. 

- Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els permetin desenvolupar-se
amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb els que es relacionen.

- Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i
oportunitats d’homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitat.

- Conèixer i utilitzar de manera apropiada les llengües catalana i castellana i desenvolupar  hàbits de lectura.

- Assolir en , al menys una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que els permeti expressar i
comprendre missatges senzills i actuar en situacions quotidianes. 

- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin
la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com la capacitat
d’aplicar-los a les situacions de la seva vida quotidiana.

- Conèixer els aspectes fonamentals de les Ciències de la Naturalesa, les Ciències Socials, la Geografia, la Història
i la Cultura.

- Iniciar-se  en   la  utilització,  per  a  l'aprenentatge,  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació,
desenvolupant un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren.

- Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals i
audiovisuals.

- Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i els dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’Educació
Física i l’esport com a mitjans per afavorir els desenvolupament personal i social.

- Conèixer i valorar els animals més propers a l'ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva cura.

- Desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els
altres, així com una actitud  contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes. 

- Fomentar l’educació vial i actituds de respecte que incideixin en la prevenció dels accidents de trànsit. 
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II.3. OBJECTIUS GENERALS DE CAIRE COMPENSADOR 

L’equip docent es planteja una sèrie d’objectius de caire compensador per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de
tot l’alumnat. 

• Tenir una actitud de respecte cap els pares/mares i establir vies de cooperació. 
• Utilitzar un llenguatge precís i clar a l’hora d’informar a les famílies. 
• Potenciar les activitats complementàries, ajustant   les despeses   per  tal de compensar mancances socials i/o

econòmiques.  
• Facilitar a les famílies  informació de totes les activitats relacionades amb la formació a pares i mares.
• Informar les famílies del serveis que ofereix al centre:  menjador, transport i escola matinera  i orientar i

facilitar l'accés a les ajudes econòmiques  convocades pels diferents organismes. 
• Facilitar i potenciar  l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
• Aconseguir unes instal·lacions esportives adequades i compensar la manca d’infraestructura.  Fomentar la

cura de l’entorn i el coneixement i respecte dels nostres trets ambientals i culturals.
• Fomentar  la  correcta  i  adequada participació  a  la  vida del  centre  de tots  els  membres  de  la  comunitat

educativa.
• Fomentar la col·laboració i coordinació família-escola.

III.  COORDINACIÓ  AMB  SERVEIS  SOCIALS  I  EDUCATIUS  DEL  MUNICIPI  I  ALTRES
INSTITUCIONS.

A). En relació als serveis socials i educatius deprenents de la Conselleria d'Educació el Centre coordina i/o manté
contactes amb: 

L'EOEP.  Setmanalment   l’orientadora  de  l’EOEP  es  reuneix   amb  l’equip  de  suport  que  està  format  per  les
especialistes AL, PT i AD i la cap d’estudis del centre per tractar tots els temes derivats de l’aplicació del programa
d’atenció  a la diversitat.  A aquestes  reunions hi  assisteix   quinzenalment  la  TS de l’EOEP. També es  realitzen
reunions de coordinació  amb les tutores  i famílies de l’alumnat  amb nese per valorar el progrés de l’alumnat,
assessorar al professorat .

CEP- La cap d’estudis realitza la funció de representació i enllaç amb el Centre de Professorat. 

INSTITUTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ESCOLES DE’EDUCACIÓ INFANTIL 0-3. A final de cada
curs escolar es mantenen reunions amb els equip d’orientació dels IES i es fa un traspàs d’informació de tot l’alumnat
que promociona a l’ensenyament secundari. En el cas de les escoles d’educació infantil 0-3 i a proposta  de l’EAP es
mantenen  entrevistes  per  transmetre  informació   d’alumnes  que  presenten  necessitats  educatives  específiques,  a
aquestes reunions, per part del centre, hi assisteixen la coordinadora de l’equip de suport, la cap d’estudis i/o la tutora
que haurà de rebre a l’alumnat el mes de setembre. 
 
B). En relació als serveis socials i educatius depenent de l'Ajuntament:

Regidoria d'educació: Es mantenen reunions amb la regidoria d’educació per temes relacionats amb el manteniment
i neteja del centre i  l’oferta d’activitats complementàries. 

Regidoria  d'esports: Es  mantenen  contactes  puntuals  per  tractar  temes  molt  concrets  (aplicació  de  programes
esportius)

Serveis socials: Es mantenen reunions de coordinació amb EMIF en aquells casos que és precís i sempre coordinats
amb l’EOEP. 
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Consell Escolar Municipal :  La Directora del  Centre assisteix a les reunions del  Consell  Escolar Municipal  en
aquells períodes en els quals ostenta la representació dels centres públics.

C). En relació al Consell Insular:

Servei de protecció de menors: Es mantenen contactes puntuals i des del Centre es col·labora en totes les seves
demandes. 

D). Altres:

Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears o  IB-SALUT:  Es mantenen contactes per temes com:
vacunes, aplicació del Programa d'Higiene Bucodental i audiometries.

Càritas: Contactes per intercanviar informació referent a l’alumnat que utilitza els seus serveis de voluntariat (classes
de repàs , centre cívic “Es Barracó”)

Creu Roja: :  Contactes per intercanviar informació referent a l’alumnat que utilitza els seus serveis de voluntariat
(dotació de material, classes de repàs).

 Bisbat : Coordinar la tasca i funció del professor de religió.

El Centre accepta la col·laboració de qualsevol institució pública o privada sempre que açò suposi un benefici per
l'alumnat i sigui aprovada pel Consell Escolar.

Les instal·lacions del Centre estan a la disposició de la Comunitat educativa i d'altres institucions quan les finalitats
són esportives i/o culturals, no tenen ànim de lucre, no interfereixen en l'activitat escolar, no suposen una càrrega pels
membres de la Comunitat educativa, s'aprovi per Consell escolar i hi hagi un/a responsable de l'activitat o activitats i
les instal·lacions, seguint els protocols establerts per la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Ciutadella
(propietari de les instal·lacions).

ANNEXES  

A  continuació  es  relacionen  els  documents  annexes  que  formen  part  del  PEC  i  les  dates  de  les  darreres
actualitzacions:

1- ROF- Reglament orgànic de funcionament (24-1-12)
2- PAD- Pla d’atenció a la diversitat (4-6-13)
3- PL- Pla lector (4-6-13)
4- PAT- Pla d’acció tutorial (4-6-13)
5- PC- Pla de convivència (24-1-12)
6- PLC- Projecte lingüístic de centre  (30-6-15)
7- Concreció  curricular i programacions didàctiques de cicle. 
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