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ESCOLA MATINERA CEIP SON CALIU

PRESENTACIÓ
El projecte d’Escola Matinera proposat per Lúdic Serveis Integrals al CEIP Son Caliu és una
ferma aposta en la col·laboració per a la real conciliació de la vida laboral y familiar dels pares
i mares que formen part d’aquesta comunitat educativa, atenent els seus fills i filles des de la
primera hora del matí fins els moment d’incorporar-se a les seves aules amb la resta de
companys i companyes.
El nostre és un plantejament senzill, d’acollida i comunicació per a pares/mares, alumnes i
professors/professores.

CONTEXT DEL CENTRE
El CEIP Son Caliu està situat al Carrer Zaragoza, 6 de la urbanització Nova Son Caliu, a
Palmanova – Calvià, va començar a funcionar el curs 2003/04.
L'edifici consta de dues parts diferenciades: zona d'Infantil i zona de Primària. Dins la zona de
Primària, a l'entrada principal de l'edifici, hi ha la zona d'administració.
A l'edifici d'Infantil hi ha 6 aules-classe, l'aula polivalent (peixera), l'aula de joc simbòlic, l'aula
de psicomotricitat i un menjador escolar per a l'alumnat d'infantil. L'escoleta municipal Na
Burguesa està integrada dins l'edifici d'Infantil.

A la primera planta de l’edifici d’ Infantil, hi ha la seu dels equips d’orientació educativa i
psicopedagògica (EOEP) de la zona Calvià-Andratx de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats. També hi ha oficines municipals i de l'escoleta Na Burguesa.
A l'edifici de Primària hi trobem 12 aules-classe, aula de música, aula d'anglès, aula
d'informàtica, biblioteca, sala d'actes, espais de l'equip de suport (AL, AD, PT), gimnàs i pistes
esportives. També hi ha un altre menjador per a l'alumnat de Primària i la cuina. La zona de
patis d'Infantil i Primària també estan separades. El pati de Primària disposa d'un espai cobert
(el columnari) i pistes de bàsquet i futbol. Entre els dos edificis hi ha un espai amb un
amfiteatre per a actuacions a l'aire lliure.
L'espai d'administració disposa de consergeria, sala de professorat i despatxos de l'AMPTA, de
secretaria, de cap d'estudis i de direcció.
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QUIN ÉS L’OBJECTIU PRINCIPAL?
Amb aquesta activitat pretenem oferir un servei de recepció, acollida i cura dels nins i nines de
tal manera que estiguin convenientment atesos en aquests primers moments del dia.
Els objectius del servei són:
Oferir al pares i mares un espai de trobada, comunicació i interacció.
Afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral.
Dur a terme activitats no curriculars adequades a cada tram d’edat, educatives i
lúdiques.
Potenciar hàbits d’autonomia personal.
Potenciar les relacions socials i la comunicació entre els membres del centre.
Educar des de la igualtat.
Fomentar normes adequades de convivència i de respecte al medi ambient i el propi
entorn.

QUI L’ ORGANITZA?
L’organització del servei d´escola matinera es durà a terme per part de L’AMPTA del centre a
través de Lúdic Serveis Integrals que planifica i executa l’activitat. Ambdues entitats es
comprometen a fer cumplir el objectius plantejats al projecte i a vetllar pel bon funcionament
del servei. Aquest comptarà, a més d’amb un monitor/a amb un coordinador/a encarregat de
les tasques de gestió i amb la funció de ser nexe d’unió entre tots els participants.

DESTINATARIS
El servei s´ofereix a tots els alumnes del centre. El grup de participants estarà format per nins i
nines d’entre 3 i 12 anys. Aquestes edats tenen la correspondència escolar en els cursos de:
-segon cicle de l’etapa d’educació infantil
-els 6 cursos de l’etapa d’educació primària
Els usuaris poden ser habituals o esporàdics.

Durant el curs escolar 2016-2017 hi ha hagut una mitjana de 33,4 usuaris que han fet ús del
servei de l’escola matinera.

En el cas que aquest nombre de participants s’incrementi durant el curs escolar 2017-2018
Lúdic conta amb els recursos humans i materials necessaris per mantenir la qualitat del servei.
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RECURSOS HUMANS I MATERIALS
L’activitat es realitza al mateix centre, de 07:30 h a 09:00 h del matí tots els dies lectius del
curs. L´escola matinera es du a terme a la ludoteca del centre, ubicada a l’edifici d’educació
infantil. Es tracta d’un espai totalment adient i acollidor per a la realització de l’activitat, a més,
es disposa de pati i banys. El material del que es disposa és també l’adequat per a la realització
de les diferents activitat, material fungible, joguines, llibres, pel.lícules etc..

Pel que fa als recursos humans, es comptarà amb un monitor/a a més del coordinador/a del
servei que també farà les funcions de monitoratge. Cada un dels monitors/es tenen, com a
mínim, la titulació de monitor de temps lliure. Les seves funcions són controlar els infants que
entren, donar-los el suport necessari en relació als objectius esmentats i a les seves
necessitats, fomentar, organitzar i executar, les activitats (planificació i activitats) i qualsevol
de les funcions que, dintre de les competències habituals d’aquest tipus de monitoratge, els
encomani la direcció del centre. A més, s'encarregaran de dur els nins/es a les aules i/o files,
abans de l'inici de les classes i esperar que soni la música o el so indicador de l’hora d'entrada i
hagi arribat la mestra o el mestre.

Com és preceptiu, tant l´AMPTA com l´equip directiu del centre vetllaran per tal que el
personal encarregat de l´escola matinera conegui el pla d´autoprotecció del centre i sigui
present al simulacres d´evacuació del centre que es programin durant el curs.

QUIN ÉS EL SEU PREU?
Preus segons la franja horària:

HORARI
07:30 a 09:00 h

25€ (setembre/desembre/gener/abril i juny)

(preu mensual)

30€ (octubre/novembre/febrer/març i maig)

08:30 a 09:00 h

15 € tots els mesos

Diari

2€ de 07:30 a 9:00 h
1.5€ a partir de les 08:30 h

Famílies nombroses (més 12€ A partir 07:30h
de 3 germans)

8€ A partir 08:30h
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PROJECTE D’ ACTIVITATS
Tenint en conte els objectius principals de l’Escola Matinera i amb l’objectiu d’aconseguir que
els nins i nines no rebutgin el fet d’aixecar-se matí i anar al col·legi perquè els seus pares han
d’anar prest a treballar, des de Lúdic ens proposem fer el més agradable i acollidora possible
l’estada matinera.
- Promoció de la lectura oferint llibres per a les diferents edats i intentant asistir a la lectura.
- Realització de jocs per desenvolupar la psicomotricitat fina, des de construccions de blocs de
fusta, construccions encaixables, diferents graus de dificultat,…
- Joc simbòlic emprant joguines
- Activitats plàstiques
- Realització d´activitats de psicomotricitat
- Activitats audiovisuals
- Joc lliure
Es valorarà en tot moment la situació i el ritme de cada infant. Pot ser que a aquestes hores hi
hagi alumnes que tinguin ganes d’activitat, mentre altres estaran adormits, els
monitors/educadors s’adaptaran a les circumstàncies de cada nin i nina.

Rutines tipus:
Rutina de Benvinguda:
A l’entrada a l’Escola Matinera els monitors/es els ajudaran a llevar-se la roba, la motxilla, els
abrics... i els posaran en un lloc senzill d’accedir. Tots junts veuran si duen tot el que es farà
falta per al dia d’escola, llibres, llibretes, esmorzar, etc.
Rutina “Estiraments”.
Realitzaran estiraments, es jugarà a fer badalls, etc. Realitzar un poc d’exercici físic amb jocs de
moviment, de coordinació... els ajudarà a desentumir-se i aniran despertant el cos per afrontar
el dia i l’activitat que deuran realitzar a l’escola.
Rutina “Contem els somnis”:
Amb la finalitat que els nins i nines comencin a desenvolupar-se i sàpiguen expressar el que
pensen i debatre diferents plantejaments, segons el grup que hi hagi, cada dia es contaran els
somnis, intentant interpretar-los i canalitzant els mals somnis diferenciant la realitat i la ficció
dels somnis.
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EXEMPLES D’ACTIVITATS TIPUS
De cara a la posada en marxa de les activitats, cal tenir present el següent:


l’estat d’ànim dels nins i nines.



les ganes de participar que tinguin.



les condicions climatològiques (fred, vent, puja...) que ens permetran o impediran de
sortir als espais exteriors.



flexibilització de les activitats, en funció de múltiples variables.

Valorant les característiques de la incorporació dels alumnes al servei d’escola matinera,
l’arribada es fa fa en molts casos de manera intermitent considerem la idoneïtat de plantejar
les activitats fent servir la metodologia de racons. Aquests permeten fer diferents tipus
d’agrupacions, fer una millor adaptació a les diferents edats i necessitats i acordar unes
normes bàsiques per a tots els racons.
Ja que les activitats realitzades funcionen bé, els racons oferits es basarien en aquestes i
serien:
-

racó de lectura
racó de jocs de taula
racó de manualitats
racó de joc lliure
racó de descans
racó de pati

Racó de manualitats
Què treballem?: Integració, socialització, habilitats motricitat fina, interacció casa-escola,
atenció a la diversitat...
Es fan manualitats amb diferents materials de casa, materials reciclats o materials de
l’escola: cartolines, folis de colors, pintures, temperes, gomets.....
Les manualitats poden ser iniciativa del monitor/a o dels propis infants. És aconsellable que
l’alumnat pugui participar activament fins i tot en el moment d’exposar propostes d’activitats.
El grau de dificultat vindrà regulat per les característiques de cada usuari.
Aquestes manualitats també dependran de les festes que es produeixin durant el període
d’activitats contractades.
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Racó de pati/joc lliure
S’organitzen jocs a l’exterior. L’enfocament d’aquestes activitats pot ser variada: jocs lliures,
d’intervenció mínima del monitor o monitora, jocs dirigits...
Racó de lectura
Què treballem?: Relació entre monitors i infants, interaccions casa-escola, atenció a la
diversitat, habilitats comunicatives, socialització, expressivitat, pèrdua d’inhibicions,
A partir de cada història es poden fer petites representacions de contes, on els nins i nines
interpreten el paper d’un personatge d’una història coneguda per ells. Hom sap que als infants
els agrada molt participar i fer petites obres de teatre. Cada conte estarà adaptat a les
capacitats i competències dels infants que, segons l’edat i les seves possibilitats.
Racó de descans
Específic per als nins i nines que es troben cansats, són més petits o necessiten temps de
desperesar-se. Es tractarà d’un espai amb poca intervenció, còmode i adaptat a l’estat de cada
participant.
A totes i cada una de les possibilitats de dur a terme activitats, es tindrà en compte la situació
personal de cada usuari (NEE, NESE, nouvinguts, integració al grup...)

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
A l’Escola Matinera del CEIP Son Caliu els nins i nines es troben acompanyats per un grup
d’educadors amb la titulació i l’ experiència adequades.
Els monitors/monitores han de vetllar que els infants estiguin correctament atesos, que les
activitats es desenvolupin segons el projecte i han d’atendre les peticions dels pares/mares.
Els nins i les nines, a banda d’estar atesos de manera adequada, tenen l’oportunitat de crear
moments de joc lliure amb companys de diferents edats, i també de participar en diferents
jocs i tallers lúdics i educatius.
Les famílies rebran, sempre que ho sol·licitin, la informació necessària per conèixer l'evolució
del seu fill/a quant al seu comportament, la relació que té amb la resta de companys/es, els
hàbits que va adquirint, etc.
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