HORARI:
L’horari del centre és de 8’45 a 13’45
ampa@ceipmarialluisaserra.cat

SERVEIS:


ESCOLA MATINERA: de 7’45 a 8’45



TRANSPORT ESCOLAR: Per a tot
l’alumnat amb domicili d’empadronament a Llucmaçanes, Sant Climent, Binixica, Cales Coves i Calan
Porter o que provenguin via adscripció del Centre d’Educació Infantil
Sant Climent



MENJADOR: de 13’45 a 15’30



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: organitzades per l’AMPA

ESPAIS:
Disposam d’aules de tutoria d’Educació
Infantil, d’Educació Prim{ria i una Aula
UEECO. Així com també, dues aules
d’anglès, espai d’experimentació, espai
de psicomotricitat, aules de suport, aula d’ordinadors, aula de música, aula de
filosofía i una aula de religió.

CEIP MARIA LLUÏSA SERRA
Camí d’en Guixó, 15 07702 Maó, Menorca
Telèfon 971 36 26 58
www.ceipmarialluisaserra.cat
Email: ceipmarialluisaserra@educaib.eu

QUI SOM?
El CEIP Maria Lluïsa Serra és un centre
escolar públic que es va inaugurar el
setembre de 2012 i que actualment
compta amb una línia a educació infantil i doble línia a prim{ria.
Som una escola en creixement amb un
claustre de 30 mestres i 340 alumnes.
L’Escola d’Educació Infantil de Sant Climent est{ adscrita al nostre centre per
la qual cosa a 1r de prim{ria s’incorporen tots els alumnes que promocionen.

SOM CENTRE PIP
Des del curs 2016-17 som un centre amb
un Projecte d’Innovació Pedagògica,
reconegut per la Conselleria d’Educació.
El fet de ser centre PIP ens compromet
a:
 Millorar l’aprenentatge dels alumnes
en termes de desenvolupament de totes les competències.
 Reorganitzar la feina en equip i
cooperativa dels professors.
 Obrir-se a l’entorn a través de projectes i col.laboracions amb altres centres educatius.
 Promoure la cultura de l’autoavaluació i assessorament entre iguals com a
pr{ctica quotidiana dels centres.

QUÈ OFERIM?


Metodologia innovadora basada en
situacions d’aprenentatge i ensenyament (SAE), projectes i educació emocional que respecta el ritme individual
dels alumnes.



Treball de la competència lingüística
com a base de pensament i dels aprenentatges.



Aula UEECO que fomenta la inclusió.



Centre que convida a participar molt a
les famílies en el procés d'aprenentatge dels seus fills.



Claustre cohesionat, motivat i implicat
en el projecte.

QUÈ VOLEM PEL
ALUMNAT?

NOSTRE



Preparar-lo per un futur complex, ensenyant-lo a pensar per ell mateix.



Proporcionar-li una formació plena i
de qualitat que serveixi per ser creatiu i tenir una certa estabilitat i seguretat afectiva, d'auto-coneixement i
que sigui capaç de viure integrat
socialment.



Ser un centre innovador, integrador,
amb una formació b{sica, seriosa i
que s{piga adaptar-se als canvis.



Fomentar valors com ara compromís
i responsabilitat personal i professional, treball en equip, cooperació i participació constructiva, toler{ncia i
respecte envers la cultura i forma de
pensar, resiliència, empatia i assertivitat.

COMPROMISOS SOCIALS
El nostre centre est{ obert a l’entorn que
l’envolta i per aquest motiu col·labora
amb diferents entitats.
 Projecte Estalvi Energètic 50/50
 Camins escolars
 Pacte contra les violències masclistes

