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INFORMACIÓ 

L'escoleta S'Estel és un centre d'iniciativa privada, obert l'any 1976.  És un centre 

autoritzat pel  Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma i 

per  la Conselleria d'Educació del Govern de les  Illes Balears amb el núm. 

07014341. 

S'Estel és una escola flexible i oberta a tothom, sense discriminació per raons 

socials, culturals, econòmiques i/o ideològiques, que pretén afavorir el 

desenvolupament integral dels infants a la primera infància i on s'interrelacionen 

els aspectes afectius, motrius, psíquics, biològics, socials i cognitius. 

Creim que la millor manera de portar endavant aquesta tasca és amb la 

col·laboració de les famílies, perquè permet mantenir en tot moment una línia 

d'actuació coherent entre la casa i l'escola. 

Serveis que oferim: 

 Primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys 

 Assessorament pedagògic 

 Servei de menjador amb cuina casolana 

 Escola d'estiu 

 Servei de bo escolar 

 Programa d'alletament matern 

 Espais familiars per a infants matriculats al centre 

 Psicomotricitat 

 Música, Canciones para Matilda. 

 Kids&Us  
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Partim de les necessitats de l'infant i entenem l'aprenentatge com un procés 

actiu que realitza el nin o la nina i que implica la seva actuació sobre la realitat, la 

seva motivació i l'elaboració d'interpretacions i significats. 

La nostra metodologia és activa i es basa en l'organització de propostes que 

afavoreixen el desenvolupament harmònic i les capacitats de l'infant. Els 

mètodes que empram per dur-ho a terme són: 

 Ambients de joc 

 Psicomotricitat 

 Projectes 

 Experimentacions plàstiques 

 Tallers de manipulació 

 Jocs a l'aire lliure 

 Sortides i festes 

 Música,  Contacontes i titelles 

 Hort escolar 

 Atenció i formació d'hàbits d'autonomia personals i socials 

L'escola està organitzada en  diferents  classes, formades per grups d'infants que 

es porten una diferència de 4/6 mesos.  També hi ha d’altres espais/ambients on 

els infants desenvolupen la seva creativitat i aprenentatge a traves del joc: 

dormitoris, vestíbul, racons,... i espais a l'aire lliure, com el pati i les terrasses. En 

total disposam de cinc aules distribuïdes de la següent manera:  

1 aula de nadons de 4 a 12 mesos (infants nascuts l'any 2018) 7 infants 

2 aules d’1 a 2 anys (nascuts 2017) 12 i 12 infants 

2 aules de 2 a 3 anys (nascuts 2016) 18 i 16 infants 
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

HORARIS 

L’escoleta obri les portes des de les 8.h del matí fins a les 17h del capvespre, de 

setembre a juny. El mes de juliol de 8.00h a 15.30h. 

 El mes d’agost tenim tancat. 

Horari d'entrada: de 8h a 9.30h 

Horari de sortides: a les 12.00h, a les 14.00h i de 16.30h a 17.00h 

La data d’inici del curs 2018/19 és dijous  dia 6 de setembre. El darrer dia del curs serà 

divendres, dia 26 de juliol de 2019. 

Els infants matriculats per primera vegada s'incorporen de manera progressiva, 2-3 

infants cada dia. 

 

 La primera setmana fins a les 12h 

 La segona setmana fins a les 14h 

 La tercera ja es pot fer l’horari complet. 

 

Cap infant pot passar al centre més de vuit hores; per tant, els infants que arriben a les 

8h han de sortir a les 16.00h. 

L’hora màxima d’entrada al centre és a les 9.30h. 

L’horari de menjador és de 12h a 13.30h. 

Es demana a les famílies que siguin puntuals i respectuoses amb l’horari d’entrada i de 

sortida, i que no entrin a les aules més tard de les 9.30h. Si qualque dia no es pot 

complir s’ha d’avisar al centre. 

El curs comença el mes de setembre. La incorporació dels infants nous es farà un cop la 

família ja hagi tingut l’entrevista amb la mestra. Les famílies dels infants dels cursos 

passats també poden, si volen, entrevistar-se amb la mestra. Es recomana que durant 

el període d’adaptació l’infant faci l’horari reduït. 

 

Les festes es regeixen segons el calendari laboral i se n’avisa les famílies 

anticipadament. 
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DIES LABORALS QUE L’ESCOLETA ROMANDRÀ TANCADA CURS 2018/19 

 

curs 2018/19 
 

Any 2018 

 

dilluns, 15 d'octubre 

divendres, 2 de novembre 

divendres, 7 de desembre 

dilluns, 24 i 31 de desembre 

 

Any 2019 

 

divendres, 18 de gener 

dijous, 28 de febrer 

dilluns, 4 de març 

divendres, 31 de maig 

divendres,21 de juny 

DIES FESTIUS 2018 

12 d'octubre 

1 novembre 

6 de desembre 

25 de desembre 

26 de desembre 

 

DIES FESTIUS 2019 

1 gener 

1 març 

18 d’abril 

19 d’abril 

22 d’abril 

1 de maig 

Inici curs 2018/19 dijous, 6 de setembre 2018 

Final de curs 2018/19 divendres 26 de juliol 2019 
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ADMINISTRACIÓ 

Els mesos hauran de ser abonats complets i per endavant de l’1 al 5 de cada mes i al 

llarg de tot el curs escolar de setembre a juny, ambdós inclosos. En cas de no complir-

se aquesta norma, es perd la plaça. Si un infant es dóna de baixa, en cap cas es 

retornarà la quota pagada. 

 El mes de juliol és opcional. 

La quota es paga mitjançant una domiciliació bancària o bé en metàl·lic a Secretaria. 

La manca d’assistència d’un infant per un període superior als quinze dies sense avisar 

implica la baixa definitiva. 

L’absència d’un infant durant un mes complet, per motius justificats, significarà 

l’abonament de l'horari reduït o la quota mínima (400,00€). 

En el cas que un infant només vengui a l’escoleta dos o tres cops a la setmana s’ha 

d’abonar la quota sencera. 

Si un infant ha de faltar més de sis dies per malaltia i/o viatge, no es descomptarà cap 

dobler  de la quota establerta. 

A la quota establerta segons l’horari elegit, ja s'inclouen uns altres pagaments 

mensuals.  Aquests diners són en concepte de material escolar, didàctic, lúdic, higiènic, 

festes i sortides. 

 

ALIMENTACIÓ 

L’infant ha d’arribar a l’escoleta amb la primera menjada del dia feta. 

No es permet dur menjar a l’escola . 

Els biberons dels bebès s’han de marcar amb el nom de l’infant. 

Mensualment es canvia el menú i se’n facilita una còpia als pares i mares. En cas de 

necessitar un règim alimentari especial s’ha d’avisar  la tutora de l'infant el matí a 

primera hora.  

En el cas que l'infant pateixi alguna al·lèrgia alimentària, s'ha d'avisar  la tutora. 

Els horaris de les menjades són:  

De 10h a 10.30h: berenar   De 12h a 13.30h: dinar   De 16h a 16.30h: berenar 
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NORMES DE SALUT 

Per admetre un infant al centre, heu de presentar la fotocòpia de les vacunes. Si 

l’infant ha patit una malaltia contagiosa, és necessari un certificat del pediatre que 

manifesti que ja pot anar a l’escola. 

En cas d'accident o malaltia greu d'algun infant a l'escola, primer avisarem el servei 

d'urgències i tot seguit la família. 

En cap cas es donarà medicació als infants. En el cas que fos imprescindible, us 

demanarem la recepta que us ha facilitat el pediatre. 

 

En cas que un infant presenti alguns dels següents  símptomes avisarem  la família i 

no podrà assistir al centre. 

 Febre: temperatura de 37,5ºC o superior 
 Vòmits 
 Diarrees: fins que s’hagin normalitzat les deposicions. 
 Infeccions a la pell, fins que el pediatre determini si la causa és o no infecciosa. 
 Paràsits intestinals 
 Conjuntivitis purulenta 
 Muguet: com a mínim, un dia després de començar el tractament. 
 Dificultats respiratòries 
 Malalties infeccioses bacterianes a les vies respiratòries. Amigdalitis, 

bronquitis, laringitis i otitis: com a mínim, dos dies  després d’haver cedit la 
febre. 

 Varicel·la, rubèola i xarampió. 

 Altres malalties: escarlatina, tos ferina, poliomielitis, meningitis, pneumònies, 
hepatitis A, tuberculosi. 

 
 

L'exclusió d'un infant malalt del centre educatiu és per reduir la probabilitat de 

contagi o bé perquè la malaltia  l'impedeix participar en les activitats escolars. 
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NORMES GENERALS DEL CENTRE 

 

 És opcional l’ús de bata; si decidiu que en dugui, es porta el matí posada i es 

torna a casa per netejar quan calgui. 

 

 Els infants  han de dur l’agenda que us lliura el centre, aquesta va i ve a diari. 

 

 S’ha de tenir una muda completa de roba  a l’escoleta. 

 

 Suggerim que la vestimenta sigui còmoda i fàcil de llevar i posar, evitant petos, 

cinturons i cordons. Els dies de psicomotricitat els infants han de dur xandall i 

sabates amb velcro, obligatòriament. 

 

 Totes les peces de roba que es posen i es lleven (abric, sabates, xumet, muda i 

cotxet), han d’anar marcades amb el nom de l’infant, per així evitar confusions. 

És molt fàcil marcar-les amb els retoladors permanents. 

 

 Convé deixar un xumet o l'objecte personal de l'infant a l'escoleta amb el seu 

nom marcat. 

 

 El centre subministra els bolquers, les tovalloletes humides, baveralls i llençols 

dels infants. 

 

 És millor que els infants no duguin juguetes, monedes, peces petites, joies, etc. 

 

 En cas que no poguéssiu recollir l’infant, és obligatori avisar la mestra i 

autoritzar la persona que vendrà a cercar-lo. En cap cas es lliurarà l’infant a una 

persona desconeguda  i sense l’autorització. 



Escoleta d'educació infantil S'ESTEL 

8 

RELACIÓ DE PREUS  
 
 
A partir de dia 1 de setembre de 2018 al dia 26 de juliol de 2019. 
 
 
 Els mesos hauran d’ésser abonats complets i per endavant de l’1 al 5 de cada 
mes, al llarg de tot el curs escolar, de setembre a juny. El mes de juliol és opcional. 
 

 
1ª MATRICULA I ASSEGURANÇA.............................160,00 € 
2ª i 3ª MATRICULA..................................................100,00€ 
DIPÒSIT..................................................................300,00 € 

 

 
 
QUOTES MESUALS 

 
 

8.00-12.00..................................................  400,00 € 
8.00-14.00...................................................  510,00 € 
8.00-17.00...................................................  555,00 € 
 
 
 
 
 
MATERIAL  mensuals (inclòs)     60,00 € 
 
KID&US  (inclòs)      35,00 € 
MÚSICA  (inclòs)      25,00 € 
 
ALIMENTACIÓ (inclòs) 
Dinar mensual..................................................      110,00 € 
 
 
Dinar extra.......................................................     12,00€ 
 
 

 
 

Palma, 15 de març de 2018 
 

 



Escoleta d'educació infantil S'ESTEL 

9 

RESERVA DE PLAÇA I MATRÍCULA 

 

El període d’inscripció a la matriculació del curs 2018/19 comença el mes d'abril. 

 

 

REQUISITS 

 Abonament de la matrícula i de l’assegurança escolar (160 €) 

 Abonament del dipòsit (300 €). Aquests diners es tornaran a l’última quota del 

mes de juny del mateix curs. 

 Fotocòpia de la targeta mèdica de l’infant 

 Fotocòpia del DNI de la mare i del pare 

 Clàusula de matriculació i ús d'imatges emplenada i signada. ANNEX 1 

 Full domiciliació bancària emplenat i signat. ANNEX 2 

 Fitxa sol·licitud emplenada i signada. ANNEX 3 

 

Si, per qualsevol motiu, l'infant no comença el curs, en cap cas es tornarà l’abonament 

de la matrícula ni del dipòsit pagat. 

El pagament de la matrícula es fa una vegada a l’any. 

Un cop matriculat, s’ha de concertar una entrevista inicial amb la futura tutora de 

l’infant (setembre 2018) i s´han de lliurar els següents documents: 

 Quatre  fotografies mida carnet de l’infant 

 Fotocòpia de les vacunes actualitzades 

 Fotografia de la família de l'infant 

 

ADAPTACIÓ CURS 2018/19 

 
Reunió Inicial, 3 de setembre a les 11,00 i/o   les 17,00h. 
 
Espais Familiars, dia 4 i 5 a les 11.00 i a les  16.00 
   dia 6 i 7  a les 16.00. 
 
Entrevistes individuals,  dia 4, 5, 6   , 7 amb cita prèvia 
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ANNEX 1 

CLAUSULA DE MATRICULACIÓ D'INFANTS MENORS I CONSENTIMENT D’ÚS 
D'IMATGES 

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal, us informam que les dades de l’infant recollides a partir del present formulari 

seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de S'ESTEL DE LA MISSIÓ, SL amb la finalitat 

d'atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vosaltres. 

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra 

adreça: C/ DE LA MISSIÓ, 29; 07003 PALMA DE MALLORCA. 

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades,  

que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilizar-les 

amb la finalitat d'impartir la formació en què l’heu matriculat  i complir amb les obligacions pròpies 

d'un centre de formació, entre les quals es troben la gestió de l'expedient acadèmic de l’infant i la 

seva avaluació, així com la remissió de circulars informatives a les famílies.  

A partir de la signatura del present formulari autoritzau expressament el tractament de les vostres 

dades de caràcter personal i les de l’infant, per a la finalitat especificada, per part de S'ESTEL DE LA 

MISSIÓ, SL. 

Així mateix, atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a 

la pròpia imatge, us demanam el consentiment per a poder publicar les fotografies on apareguin 

els vostres infants.  

.................................................................................. , amb DNI ........................................, com a 

mare/pare/tutor legal de 

............................................................................................................................................ 

autoritz que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies de les activitats realitzades, les sortides i 

festes, en els quaderns de l’infant, als plafons del vestíbul i a l'entrada del centre. 

 

 

 

 

 

Palma, .............de................................de 20.... 

Signatura 
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ANNEX 2 

 

FULL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 

 
 Us agrairé que, amb càrrec al meu compte/ la meva llibreta, atengueu els 

rebuts que us presentarà l’escoleta S’ESTEL, per al pagament de la mensualitat del 

meu/va fill/a: 

 
 
NOM DE L’ALUMNE/A.......................................................................................... 
 
TITULAR DEL COMPTE........................................................................................ 
 
ADREÇA DEL TITULAR........................................................................................ 
 
Codi postal......................... 
 
NOM DEL BANC/CAIXA........................................................................................ 
 
DNI................................... 
 
 
SWIFT BIC 
 
 

           

 

 
 IBAN    NÚM. COMPTE 
 

                        

 

SIGNAT 
 
 
 
 
 
 
(Titular del compte) 
 
Palma, .......de.....................de 201.... 
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(Exemplar per presentar a l’escoleta) 
 

ANNEX 3 
FITXA SOL·LICITUD DE L’ALUMNE/A 

 
 
DADES PERSONALS I FAMILIARS 
 
Data de naixement 

   

 
 

Nom....................................................................................................................... 
 
Cognoms................................................................................................................ 
 
Domicili actual........................................................................................................ 
Telèfon domicili...................................................................................................... 
 
Nom de la mare / pare........................................................................................ 
Professió................................................................................................................ 
Telèfon feina.....................................................Mòbil............................................. 
Correu electrònic................................................................................................... 
Nom del pare/mare............................................................................................... 
Professió................................................................................................................ 
Telèfon feina...................................................Mòbil............................................... 
Correu electrònic................................................................................................... 
 
DADES MÈDIQUES 
Al·lèrgies......................................................................... 
Malalties.......................................................................... 
 
DATA D’INGRÉS EN EL CENTRE.......................................... 
 
HORARI.............................................................................. 
 

ESPAI FAMILIAR. Adaptació:   
Sí        NO 
 
..............................................................................................com a pare/mare de 
.....................................................................manifest que he llegit la informació i les 
normes de l’escoleta S’ESTEL i n’estic assabentat/da del seu contingut. 
Signat 

Data:                                                


