
CEIP NORAI FULL INFORMATIU

CURS 2022-23
BENVOLGUDES FAMÍLIES:

El claustre de mestres, l’AFA i el personal no docent del centre volem
fer-vos arribar una afectuosa salutació en el començament d’aquest nou
curs 2022-23. També volem presentar-vos la distribució de tutors,
especialistes i mestres de suport, per aquest curs, i altres aspectes de la vida
escolar que heu de conèixer.

Com sempre estam oberts a qualsevol suggeriment i esperam la vostra
col·laboració per tal de millorar la nostra tasca.

Les entrades i sortides quedaran reflectides en la següent graella:

ENTRADES SORTIDES

ACCÉS 1  (porta
principal)

transport escolar transport escolar

ACCÉS 2 (porta
habilitada devora
centre de salut)

4t, 5è i 6è 4t, 5è i 6è

ACCÉS 3 (barreres
blanques devora bar
Norai)

4 anys, 5 anys, i 3r 4 anys, 5 anys, i 3r

ACCÉS 4 (barreres
blanques devora plaça
Cas Vicari)

1r i 2n 1r i 2n

ACCÉS 5 (sortida per
la part de darrere de
l’edifici d’educació
infantil)

3 anys 3 anys

Les entrades es faran, com aquests darrers anys, de forma relaxada a
partir de les 9.00 fins a les 9.10.

Els alumnes d’educació infantil sortiran a les 13.45, i a les 14.00 els
de primària. Vos recordam que és responsabilitat de les famílies la recollida



dels alumnes. Els tutors de 1r i 2n recolliran els alumnes a l’entrada i els
acompanyaran fins al pati a l’hora de la sortida.

CALENDARI ESCOLAR

▪ Inici de curs: 12 de setembre

▪ Fi de curs: 23 de juny

Vacances i festes
▪ 12 d'octubre (Hispanitat)
▪ 31 d’octubre (dia no lectiu acordat  pels centres educatius del

municipi d’Alcúdia)
▪ 1 de novembre (festa de Tots Sants)
▪ 5 de desembre (dia no lectiu acordat pels centres educatius

d’Alcúdia)
▪ 6 i 8 de desembre (La Constitució/La Immaculada Concepció)

▪ Festes de Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener

▪ 17 de gener (dia no lectiu acordat pels centres educatius d’Alcúdia)
▪ 27 de febrer dia no lectiu acordat pels centres educatius d’Alcúdia)
▪ 28 de febrer (festa escolar unificada)
▪ 1 de març (dia de les Illes Balears)
▪ Festes de Pasqua: del 6 al 16 d'abril
▪ 1 de maig (dia del treball)

ORGANITZACIÓ CURS 2022-23

-Equip directiu:
Directora: Laura Aguiló Payeras
Cap d’estudis: Joana Mª Campomar Vila
Secretària: Joanaina Matas Vidal

-Educació Infantil:
Tutora 3 anys: Alicia Garcia
Tutora 4 anys: Aldara Vázquez
Tutora 5 anys: Catalina Morro

-Educació Primària:
1r Cicle



Tutora 1r: Margalida Julià
Tutora 2n: Olga Domínguez

2n Cicle
Tutora 3r: Jerònima Beltran
Tutor 4tA: Maria Llompart
Tutor 4tB: Miquel Àngel Llompart (tutor i especialista d’anglès de 2n cicle) i
Francisca Juan Puigserver (cotutora)

3r Cicle
Tutor 5èA: Carme Vergara
Tutor 5èB: Sebastià Alomar
Tutora 6èA: Francesca Morro
Tutora 6èB: Catalina Pons

Altres
Pedagogia terapèutica primer i segon cicle: Petra Ferrà
Pedagogia terapèutica tercer cicle: MªMagdalena Amengual
Pedagogia terapèutica educació infantil i 1r cicle: Isabel Fiol
Suport infantil: Marta Abrines (substituta), Eva Pascual
Suport tercer cicle: Joanaina Matas
Suport segon cicle: Laura Aguiló, Joana Mª Campomar
Suport primer cicle: Laura Aguiló, Joana Mª Campomar
Matemàtiques 5èB: Joanaina Matas
Coneixement del medi i projectes 5èB: Laura Aguiló
Especialista música educació infantil: Eva Pascual
Especialista música educació primària: Sebastià Alomar
Orientadora: Maria Porquer
Suport català/Servei de Normalització lingüística de l’Ajuntament: LLorenç Florit
Audició i Llenguatge: Catalina Lora
Educació física: Jordi Picó
Religió: Tomàs Vidal
Anglès: Diana Alonso (educació infantil, 1r i 3r cicle de primària), Miquel Àngel
Llompart (2n cicle)
Suport Servei Orientació Educativa Municipal: Aina Llobera
Auxiliar Tècnic Educatiu: Antònia Cerdà
Auxiliar de conversa: Lorna Cochrane
Dinamitzador lingüístic: Salvador Miralles

-Personal no docent:
Netejadores: Carmen Rosi López i Constanza Serna
Ordenança: Antònia Cladera
Ajudant ordenança: Esteve Martí
Menjador: Cristina Ramos
Escola matinera: Cristina Ramos



CONSELL ESCOLAR

El Consell escolar és el màxim òrgan de govern i gestió del centre.
Durant el primer trimestre hi haurà eleccions de representants.

Presidenta: Laura Aguiló
Cap d’Estudis: Joana Mª Campomar
Secretària:  Joanaina Matas

Representants Professorat:
Jordi Picó
Alicia Garcia
Joanaina Matas
Maria Llompart
Petra Ferrà

Representant personal no docent:
Antònia Cladera

Representants pares:
Victòria Cànaves
Cristina Ramos
Sílvia Ribas
José Mª Oliva
Gabriela Jaume

Representant Ajuntament:
Antònia Cànaves

MENJADOR ESCOLAR

El servei de menjador escolar és a càrrec de l’empresa Julio Tundidor Molina
Comedores Escolares, les monitores són Cristina Ramos i Carme Navas.

El preu és de 6.40 euros per dia per als fixes (queden al manco tres dies a la
setmana i sempre els mateixos), i 7.05 els eventuals.

Per apuntar-se al menjador escolar (només els eventuals), s’ha de fer per
l’aplicació tok app el dia abans de fer-ne ús o el mateix dia abans de les 9.00h. Els
tiquets es pagaran a final de mes amb targeta a través de l’aplicació de mòbil tokapp.
Per una altra banda, els usuaris fixes del servei pagaran per domiciliació bancària a
l’empresa adjudicada directament i només avisaran a la monitora els dies que no quedin
al menjador. Per ser usuari fix s’ha d’haver contestat al següent formulari:

https://cutt.ly/NCklvhO
L'horari del menjador és de 14.00 a les 16.00. Els nins es poden recollir per la

porta lateral de la cuina a partir de les 15.00h. Aquest curs, l’empresa no ofereix la
possibilitat d’emportar-se’n càtering a casa.

Per a les famílies que no poden recollir els infants passades les 16.00,
disposarem d’un servei de guarderia ofert per l’AFA. El preu per alumne i dia és de 3
euros i es paga directament a la monitora. Si ho podeu avisar abans a la monitora millor.

https://cutt.ly/NCklvhO


TRANSPORT ESCOLAR

Aquells que necessitin fer ús d’aquest servei s’han de posar en contacte amb la
secretaria del centre per fer la inscripció. El Servei de transport escolar és gratuït. És
obligatori l’ús de la mascareta en aquest servei, també per als usuaris d’educació
infantil.

ESCOLA MATINERA

Tenim en funcionament l’escola matinera de 7.30 a 9.00 hores del matí, per a aquells
pares que necessitin aquest servei abans de començar la feina. Si hi ha necessitats es
començarà a les 7h. Per apuntar els vostres fills a l’escola matinera (només els usuaris
eventuals) s’ha d’avisar per tok app el dia abans de fer ús del servei. Els usuaris fixes
només han d’avisar quan no hi hagin d’assistir.

Els alumnes estaran a càrrec de Cristina Ramos.

El preu serà de 30€ al mes (setembre i juny inclosos) i 3€ els eventuals. Els pagaments
es realitzaran a final de mes. La secretaria del centre vos farà arribar el pagament per
tok app i es farà amb targeta a través de l’aplicació.

AFA
Junta directiva:
▪ Victòria Cànaves (presidenta)

▪ Pendent de ser escollida (vicepresidenta)
▪ Sílvia Hibernon (secretària)

▪ Tòfol Bennàsar (tresorer)

L’AFA informarà de les reunions que celebrin a les quals hi estau convidats tots i totes.
Durant el 1r trimestre es convocarà una assemblea general.



Quota de material Escolar i material substitutori de llibres de text: 108 euros.
Quota AFA: 72 per alumne en concepte d’assegurança escolar i activitats complementàries,
més 20 € de quota de l'AFA (només una per família).

Total 1 alumne: 200 € Total 2 alumnes: 380 €

El pagament s’ha de realitzar amb targeta a partir de l’aplicació de mòbil TokApp. Secretaria
vos enviarà un missatge a través de l’aplicació per poder fer el pagament amb targeta.

L’ingrés s’ha de fer durant el mes de setembre o octubre.

*Si alguna família tingués dificultats per fer el pagament es pot posar en contacte amb la
direcció del centre per tal d'acordar un termini de pagament més flexible.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquest curs escolar s’oferiran activitats extraescolars.
Per a educació infantil: psicomotricitat, conta contes, música lúdica
Per a educació primària: conta contes (només 1r cicle), multiesports (queda pendent
confirmació per part de l’Ajuntament), ioga, feim d’artistes, i teatre.
Aquesta oferta no és definitiva ja que dependrà del nombre d’alumnes apuntats a cada
activitat. Vos anirem informant. Per ara, podeu passar a apuntar-vos per la consergeria
del centre.


