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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
COL·LEGIS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE CALVIÀ
Col·legi públic

Adreça

Telèfon i adreça electrònica

CEIP Cas Saboners
(Magaluf)

C/ dels Coloms, 15

971 68 16 92
ceipcassaboners@educacio.caib.es

CEIP Galatzó
(es Capdellà)

C/ de l'Església, 40

971 23 31 67
ceipgalatzo@educacio.caib.es

CEIP Jaume I
(Palmanova)

C/ Lleó, 8

971 68 19 32
ceipjaumei@educacio.caib.es

CEIP Migjorn
(Bendinat)

C/ Arquitecte Francesc
Cases, 14

971 70 01 27
ceipmigjorn.bendinat@educacio.caib.es

CEIP Puig de sa Ginesta
(Urb. Galatzó)

Avda. Son Pillo, 3

971 69 90 93
ceippuigdesaginesta@educacio.caib.es

CEIP Puig de na Morisca
(Santa Ponça)

C/ Puig de Sa Morisca, 1

971 69 92 47
ceippuigdesamorisca@educacio.caib.es

CEIP Ses Quarterades
(Calvià Vila)

C/ Ses Quarterades s/n

971 67 02 75
ceipsesquarterades@educacio.caib.es

CEIP Ses Rotes Velles
(Santa Ponça)

C/ Riu Sil, 21

971 69 16 50
ceipsesrotesvelles@educacio.caib.es

CEIP Son Caliu

C/ Saragossa, 4

971 13 47 98
ceipsoncaliu@educacio.caib.es

CEIP Son Ferrer

C/ Ocell del Paradís, 16

971 23 00 17
ceipsonferrer@educacio.caib.es

CEIP Xaloc
(Peguera)

C/ Xaloc, 4

971 68 78 64
ceipxaloc@educacio.caib.es
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE CALVIÀ

IES CALVIÀ
Adreça

Telèfon

Adreça electrònica

Ctra. Santa Ponça-Calvià, 6

971 69 40 76

iescalvia@educacio.caib.es

Oferta formativa
Ensenyança secundària obligatòria (ESO)
Batxiller

Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia

Programes de qualificació
professional inicial (PQPI)
Inici de 2n de PQPI (mòduls
voluntaris)

Auxiliar de cuina

Cicles formatius de grau mitjà
(CFGM)

Gestió administrativa

Auxiliar de serveis en restauració

Laboratori d'imatge
Cuina i gastronomia en formació dual
Cicles formatius de grau
superior (CFGS)

Agències de viatges i gestió d'esdeveniments
Administració i finances
Gestió d'allotjament turístic
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE CALVIÀ

IES BENDINAT
Adreça

Telèfon

Adreça electrònica

C/ Arquitecte Fco. Cases
s/n

971 40 25 65

iesbendinat@educacio.caib.es
Oferta formativa

Ensenyança secundària obligatòria (ESO)
Batxiller

Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia

Cicles formatius de grau
mitjà (CFGM)

Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

Cicles formatius de grau
superior (CFGS)

Animació d'activitats fisicoesportives
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE CALVIÀ

IES SON FERRER
Adreça

Telèfon

Adreça electrònica

C/ Còndor, s/n

971 23 04 70

iessonferrer@educacio.caib.es
Oferta formativa

Ensenyança secundària obligatòria (ESO)
Batxiller

Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia

Cicle formatiu de grau mitjà
(CFGM)

Sistemes microinformàtics i xarxes

Programes de qualificació
professional inicial (PQPI)

Auxiliar d'oficina

2n Programes de
qualificació professional
inicial (PQPI)

Mòduls voluntaris

Auxiliar de fontaneria i climatització domèstica
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
ESCOLA D'ADULTS

CEPA CALVIÀ
Adreça
Av. Sa Porrasa s/n (Magaluf)

Telèfon

Adreça electrònica

971 13 13 50

cepacalvia@educacio.caib.es

Oferta formativa
Ensenyança inicial

Nivell I: Alfabetització
Nivel II: Consolidació de coneixements i tècniques instrumentales
bàsiques

Educació secundària obligatòria
per a persones adultes (ESPA)

Modalitat presencial
Modalitat semipresencial

Preparació proves d'accés

Accés a la universitat per a majors de 25 anys
Accés a CFGM per a majors de 17 anys
Accés a CFGS per a majors de 18 anys

Cicles formatius de grau mitjà

Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic en atenció a persones en situació de dependència

Idiomes

Preparació de les proves lliures de català del Govern Balear
Anglès

Altres serveis o activitats

Servei d'informació acadèmica
Servei d'orientació acadèmica

Tallers

Taller d'educació emocional
Taller d'ampliació cultural
Taller de realització audiovisual

Castellà per a estrangers
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE CALVIÀ

EOI CALVIÀ
Adreça

Telèfon

Horari

C/ Arquitecte Fco. Cases
s/n

971 70 01 50

De 16 a 21h
Oferta formativa

Català
Alemany
Anglès

Certificat del nivell bàsic
Certificat del nivell intermedi
Certificat del nivell avançat
Certificat del nivell C1
Certificat del nivell C2
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SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS
ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPALS DE CALVIÀ
Descripció
Les escoles infantils municipals de Calvià comprenen el primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys), tenen
una intencionalitat plenament educativa i disposen d'un projecte educatiu de centre (PEC). A la vegada
que es proposen als infants activitats per promoure'n el desenvolupament, s'aprecien com a situació
educativa totes les tasques que tenen a veure amb les necessitats dels infants pel que fa l'alimentació,
higiene, salut, comunicació, descobriment, joc i afecte.
En l'actualitat el municipi disposa de deu escoles infantils municipals, autoritzades i homologades per la
Conselleria d'Educació i Cultura, ubicades en els diferents nuclis del municipi: Calvià Vila, Santa Ponça,
Palmanova, Magaluf, Son Caliu, Son Ferrer, Peguera, Bendinat, el Toro i Urbanització Galatzó, que
responden a les necessitats educatives i a les demandes d'escolarització de les famílies.
Centre

Adreça

Telèfon
Adreça electrònica

EEI Calvià

Costeta de la Música, 2

971 67 00 23
eicalvia@calvia.com

EEI Magaluf

C/ dels Coloms, 17

971 13 15 69
eimagaluf@calvia.com

EEI Palmanova

C/ Josep Maria Quadrado, 9

971 68 09 86
eipalmanova@calvia.com

EEI Santa Ponça

C/ Puig Blanc, 27

971 69 08 14
eisantaponsa@calvia.com

EEI Ocell des Paradís
(Son Ferrer)

C/ Ocell del Paradís, 113-A

971 23 00 78
eisonferrer@calvia.com

EEI Bendinat

C/ de les Escoles s/n

971 40 51 78
eibendinat@calvia.com

EEI Es Picarol
(Peguera)

C/ Pins, 16

971 68 78 51
eipeguera@calvia.com

EEI Na Burguesa
(Son Caliu)

C/ Saragossa, 4-6

971 13 47 99
eisoncaliu@calvia.com

EEI Es Vedellet
(El Toro)

Av. Neptuno, 59

971 23 74 93
eieltoro@calvia.com

EEI Es Molinet
(Urb. Galatzó)

Ctra. Santa Ponça-Calvià s/n

971 13 92 02
eiesmolinet@calvia.com
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SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS
BIBLIOTEQUES
Descripció
El municipi de Calvià compta amb una xarxa de set biblioteques. Els serveis que s'hi ofereixen són:
- Servei de préstec a la biblioteca i interbibliotecari.
- Publicacions periòdiques
- Fons documental de material imprès i audiovisual.
- Secció local (Biblioteca Can Verger).
- Consulta al catàleg col·lectiu de biblioteques de les Illes Balears.
- Activitats dirigides a infants i adults.
- Ordinadors amb connexió gratuïta a internet i wifi.
Horari
Consultar a la biblioteca
Preu
Activitat subvencionada per l'Ajuntament de Calvià.

Biblioteca

Direcció

Telèfon
Adreça electrònica

Biblioteca Cas Català – Illetes Bendinat

C/ Ginesta nº 7

971 70 12 18
bibliotecailletes@calvia.com

Biblioteca Can Verger
(Calvià Vila)

C/ Major, 85

971 67 05 20
bibliotecacalvia@calvia.com

Biblioteca Magaluf

C/ Puig de sa mola, 23
(baixos)
Casa de Cultura

97 13 15 40
bibliotecamagaluf@calvia.com

Biblioteca Santa Ponça –
Urbanització Galatzó

Avda. Son Pillo s/n.
IES Calvià

971 69 41 25
bibliotecasantaponsa@calvia.com

Biblioteca Son Ferrer

Avda. Ocell del Paradís s/n
CREC Son Ferrer

971 23 05 99
bibliotecasonferrer@calvia.com

Biblioteca Peguera

C/ Malgrats, 17 Baixos

971 68 55 37
bibliotecapeguera@calvia.com

Biblioteca Son Caliu

C/ Voranova, 8
Edifici es Generador

971 13 92 09
bibliotecasoncaliu@calvia.com
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SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS
BEQUES DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
El programa de beques té la finalitat de fomentar i potenciar l'educació i la formació dels joves, donant a la
vegada resposta a les necessitats d'un mercat laboral que demana professional cada vegada més
preparats, competents i flexibles.
El perfil i característiques de les beques varia en cada oferta, depenent del servei o departament que ho
sol·liciti
Les beques poden convocar-se a través del propi IMEB o a través de la Fundació Universitat de les Illes
Balears, depenent del perfil i característiques de la beca.
Termini
Obert tot l'any, consultar el catàleg de beques al web municipal.

Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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SERVEIS I PROGRAMES EDUCATIUS MUNICIPALS
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SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS
REFORÇ EDUCATIU PER A INFANTIL I PRIMÀRIA (REIP)
Descripció
Programa de suport dirigit als alumnes amb problemes d'aprenentatge i rendiment educatiu. Els serveis
que s'ofereixen són:
Lectoescriptura: reforç i suport als hàbits de lectoescriptura per als alumnes que hi tenen dificultats i
problemes d’adquisició. Dirigit als alumnes de primer cicle de primària. Ràtio:1/4-6.
Servei de logopèdia: tractament de trastorns en l'adquisició del llenguatge. Dirigit a l'últim cicle d'educació
infantil i primària. Ràtio: 1/1-4.
Servei de psicomotricitat: tractament de trastorns de relació social, psicomotricitat, hiperactivitat, falta
d'atenció. Dirigit a l'últim cicle d'educació infantil i primer cicle de primària. Ràtio:1/2-5.
Matemàtiques i Llengua a 2n cicle: servei de reforç i treball en aquestes àrees (càlcul, activitats de
lògica i raonament, resolució de problemes, lectura comprensiva, ortografia...) per als qui tenguin
problemes i dificultats. Ràtio:1/6.
Reforç general: servei de reforç escolar en totes les àrees i desenvolupament d’uns hàbits correctes de
treball. Aquest servei va dirigit als alumnes de tercer cicle de primària que presenten dificultats a l'hora de
realitzar les tasques escolars. Ràtio:1/6.
Atenció psicoeducativa als alumnes diagnosticats amb TDA-H i d'altres: servei d'atenció als alumnes
amb trastorns per dèficit d'atenció amb/sense hiperactivitat. Ràtio:1/1-3
Volem atendre també, i de forma experimental aquest curs, altres problemàtiques psicològiques que
presentin els alumnes de les nostres escoles: ansietat, pors i fòbies, falta d'autoestima, depressió,
problemes conductuals...
Dates
D'octubre de 2012 a maig de 2013.
Lloc
Als CEIP de Calvià (a concretar en funció del servei)
Preu
Activitat subvencionada per l'IMEB. Cada servei té un cost de 5€ mensuals.
Inscripcions
Els professors-tutors dels CEIP són els encarregats de realitzar una proposta de derivació d’alumnes a
l'IMEB. També s'hi poden inscriure els nins i nines residents i empadronats en primera residència a Calvià.
Més informació
EEI SON CALIU
Tel. 971 702 179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS
CENTRE DE REFORÇ EDUCATIU DE CALVIÀ (CREC)
Descripció
Aquest servei està destinat a donar suport als estudiants del municipi per a que millorin el seu rendiment
acadèmic i consolidin els seus hàbits d'estudi i treball.
Es facilita un espai d'estudi i treball en què els alumnes poden planificar les tasques de les diferents
assignatures, resoldre els dubtes i disminuir les seves dificultats acadèmiques, amb l'assessorament dels
tutors i professors dels CREC. Els serveis que s'ofereixen són:
Servei d'orientació: inclou activitats d'orientació educativa i vocacional, així com activitats
d'assessorament i seguiment de les diferents activitats educatives que l'alumne ha de realitzar en el
CREC.
Servei de tutoria: inclou un conjunt d'activitats de planificació de l'estudi, organització dels treballs i
tasques acadèmiques i resolució de dubtes sobre les diferents assignatures, tot amb una coordinació amb
el professor-tutor de l'institut.
Servei de formació: activitats de suport específiques en àmbits educatius complementaris a les àrees
estrictament acadèmiques: tècniques d’estudi, prevenció de drogodependències, informàtica, etc.
Servei d'estiu: inclou tallers i activitats de suport específic de les assignatures suspeses, prioritàriament
les instrumentals, amb l'objectiu de preparar els exàmens de la convocatòria de setembre.
Servei d'atenció específica a alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge: inclou les
mateixes activitats que s'ofereixen en els serveis anteriors, adaptades i organitzades, en la mesura de lo
possible, d'acord amb les característiques específiques de l'alumnat.
Destinataris
Alumnat d'educació secundària obligatòria (ESO).
Alumnat de batxiller i FP (s'ofereix la utilització de les instal·lacions com espai d'estudi i treball acadèmic).
Dates
Servei d’hivern: d’octubre a juny. Servei d’estiu: juliol i agost.
Preu
Activitat subvencionada per l'IMEB. Té un cost de 10€ mensuals.
Inscripcions
Dirigir-se al centre.
Centre

Adreça

Telèfon

CREC Santa Ponça

Av. del golf cantonada carrer Rei Sanxo

971 69 46 63

CREC Son Ferrer

C/ Ocell del Paradís s/n

971 23 15 18

CREC Bendinat

C/ Arquitecte Fco. Cases s/n

971 40 40 41

CREC Peguera

C/ Pou s/n

971 69 79 22
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SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS
CENTRE UNIVERSITARI DE CALVIÀ (CUC)
Descripció
El centre universitari va dirigit a alumnes preuniversitaris (2n batxiller, cicles formatius grau superior, accés
universitat), alumnes universitaris (grau, postgrau, màster, doctorat), noutitulats. La finalitat d'aquest servei
és facilitar l'accés i la continuïtat als estudis universitaris. Els programes que s'ofereixen són:
Ajuda a l'estudi: bus Universitari Calvià, matrícula d'accés a la universitat per a majors de 25, 40, 45
anys, informació i orientació acadèmica, sales d'estudi, sales de treball en grup, zona wifi.
Formació complementària: organització de cursos, conferències, jornades..., en modalitat presencial i a
distància.
Informació i orientació professional: tallers, sessions informatives, orientacions individuals. per afavorir
la inserció professional i proporcionar les eines i els recursos necessaris per facilitar-la.
Agenda universitària: consulta i recerca d'informació d'interès universitari: oferta formativa (cursos,
seminaris, màsters, postgraus...), convocatòria de premis, convocatòria d'investigació, recursos en línia,
informació laboral, enllaços per a estudis...
Dates
Obert tot l'any, excepte festius. Consultar l'horari.
Preu
Servei subvencionat per l'IMEB.
Més informació
Centre

Adreça

Telèfon
Adreça electrònica

CUC

C/ de la Ginesta, 7 Bendinat

971 40 20 68
cuc@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Des de l'IMEB s'ofereixen i coordinen tot un conjunt d'activitats complementàries, destinades a alumnat
d'educació infantil i primària, que es duen a terme en l'horari lectiu. Les activitats que s'ofereixen des de
l'IMEB estan relacionades amb el mediambient, la seguretat i protecció, el medi sociocultural, el món
artístic...
A continuació en trobareu la informació i una breu descripció de cada una de les activitats, així com el
model de sol·licitud.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
EDUCACIÓ AMBIENTAL: CALVIÀ SOLAR
Descripció
Campanya divulgativa i educativa sobre el canvi climàtic i els avantatges de l'energia solar. L'objectiu
darrer d'aquesta campanya és informar i concienciar la població escolar sobre el canvi climàtic i les
característiques, funcionament i avantatges de l'energia solar.
Destinataris
Alumnes de tercer cicle de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Oferim
- Una exposició itinerant de sis panells de muntatge senzill, una placa solar i joguines solars.
- Material didàctic.
- Guia de l'educador.
Dates
D'octubre de 2012 a juny de 2013.
Durada
El termini del préstec del material anirà en funció de les sol·licituds rebudes.
Lloc
Al centre educatiu
Nombre de participants
Grup-classe
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció
S'ha d'emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
EDUCACIÓ AMBIENTAL: CALVIÀ SOLAR PER A PROFESSORS
Descripció
Formació del professorat en la campanya divulgativa i educativa sobre el canvi climàtic i els avantatges de
l'energia solar. L'objectiu darrer d'aquesta campanya és informar i conscienciar la població escolar sobre el
canvi climàtic i les característiques, funcionament i avantatges de l'energia solar.
Destinataris
Professorat d'educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius.
Oferim
- Una exposició itinerant de sis panells de muntatge senzill, una placa solar i joguines solars.
- Material didàctic.
- Guia de l'educador.
Dates
D'octubre de 2012 a juny de 2013.
Durada
1 hora i 30 minuts.
Lloc
Al centre educatiu
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció
S'ha d'emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
HÀBITS DE VIDA SALUDABLE:
PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE DROGUES: INFODROGUES CALVIÀ
Descripció
Amb aquest projecte es pretén crear un espai interactiu per a tots els assistents, on, a més de rebre
informació i assessorament sobre drogues, es promoguin un seguit d'actituds amb l'objectiu de treballar
habilitats específiques, i també un espai on es puguin compartir les diferents expèriències
Destinataris
Joves a partir de 12 anys.
Oferim
Un punt d'informació, documentació i assessorament que tendrà espais diferenciats segons la població
destinatària.
Activitats d'assessorament i consultes: tallers teòrics i pràctics sobre les drogues.
Dates
Dilluns de 16 a 19 h.
Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Durada
Tallers: sessions de dues hores i mitja cada una, de 16.30 a 19 h. El nombre de sessions es determinarà
segons les necessitats detectades.
Lloc
Centre municipal de Serveis Socials Palmanova, C/ Diego Salvá Lezaun, 2.
Nombre de participants
Sense determinar.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció i més informació
Serveis Socials de l'Ajuntament de Calvià
Tel. 971 132 645
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
PREVENCIÓ I SEGURETAT: EL POLICIA TUTOR
Descripció
El policia tutor com a monitor d'educació viària ha evolucionat cap a la figura del policia tutor del centre,
com a part fonamental de les seves funcions dins el camp de la prevenció, i com una policia moderna i
integrada en el territori.
Destinataris
Alumnes d'educació primària i ESO.
Oferim
- Un policia tutor per a cada escola, com a tècnic en seguretat, que assumirà el rol d'interlocutor social, per
coordinar i millorar la relació entre la comunitat escolar i la policia local.
- Donar suport, si ho sol·licita l'escola, en el desenvolupament del programa d'educació viària, coordinat
amb la tasca dels responsables docents.
- Sessions informatives dins grup/classe.
- Augmentar la seva presència en els centres escolars, actuant en tot allò relacionat amb la seguretat,
formació, absentisme escolar, actes vandàlics...
- Coordinar les actuacions que es facin en el centre escolar, així com les realitzades per altres unitats de la
seva zona.
- Material didàctic per als alumnes.
Dates
Primer torn: de l'1 d'octubre al 15 de novembre.
Segon torn: del 15 d'abril al 30 de maig.
Durada
45 minuts, aproximadament.
Lloc
Al centre educatiu.
Nombre de participants
Grup-classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció
S'ha d'emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica policiacalvia@calvia.com
Més informació
Gabinet tècnic de la Policia local de Calvià.
Telèfon: 971 00 33 00
Fax: 971 00 33 07
policiacalvia@calvia.com

23

GUIA PER A COL·LEGIS PÚBLICS I INSTITUTS DE
CALVIÀ 12/13

PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
EDUCACIÓ VIAL: SORTIDES EN BICICLETA PEL NOSTRE BARRI
Descripció
S'estableix amb el policia tutor un recorregut en bicicleta pel barri, aplicant en tot moment de forma
pràctica les normes de circulació.
Destinataris
Alumnes de tercer cicle de primària.
Oferim
Monitor qualificat per al desenvolupament de l'activitat.
Dates
Al llarg del tercer trimestre del curs 12/13.
Durada
A determinar.
Lloc
Sortida programada pels carrers / passeig Calvià, propers al centre escolar.
Nombre de participants
Un grup-classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica policiacalvia@calvia.com
Més informació
Gabinet tècnic de la Policia local de Calvià.
Telèfon: 971 00 33 00
Fax: 971 00 33 07
policiacalvia@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
EDUCACIÓ VIAL: PARC INFANTIL DE TRÀNSIT
Descripció
Pràctiques al parc infantil de trànsit, ubicat a les dependències de la Policia local de Calvià.
Destinataris
Alumnes de tercer cicle de primària.
Oferim
Sessió informativa sobre la conducció en el parc infantil i pràctiques amb bicicletes i karts.
Dates
D'abril a maig de 2013.
Durada
1 hora.
Lloc
Parc infantil de trànsit.
Nombre de participants
Un grup-classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià. El transport anirà a càrrec del centre.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica policiacalvia@calvia.com
Més informació
Gabinet tècnic de la Policia local de Calvià.
Telèfon: 971 00 33 00
Fax: 971 00 33 07
policiacalvia@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
EDUCACIÓ VIAL: VISITA A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL
Descripció
Visita guiada a les dependències de la Policia local de Calvià.
Destinataris
Alumnes d'educació primària, ESO, batxillerat i altres col·lectius.
Oferim
Una xerrada sobre les funcions i organització de la policia. Visita a les dependències de la Policia local.
Dates
Primer torn: de l'1 d'octubre al 15 de novembre de 2012.
Segon torn: del 15 d'abril al 30 de maig de 2013.
Durada
1 hora
Lloc
Dependències de la Policia local.
Nombre de participants
Un grup-classe
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià. El transport anirà a càrrec del centre.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica policiacalvia@calvia.com
Més informació
Gabinet tècnic de la policia local de Calvià.
Telèfon: 971 00 33 00
Fax: 971 00 33 07
policiacalvia@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
PRIMERS AUXILIS DINS L'ESCOLA
Descripció
Des de Protecció Civil s'ofereix aquesta activitat per donar a conèixer les tècniques i procediments en
primers auxilis, així com la manera d'actuar i intervenir davant d'accidents lleus.
Destinataris
Alumnes de tercer cicle de primària.
Oferim
- Donar a conèixer les tècniques i procediments en primers auxilis, així com la manera d'actuar i intervenir
davant d'accidents lleus.
- Personal de Protecció Civil per realitzar l'activitat.
Dates
De gener a abril de 2013.
Durada
1 hora.
Lloc
Al centre educatiu.
Nombre de participants
Grup - classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
MESURES D'AUTOPROTECCIÓ I ACCIDENTS DOMÈSTICS
Descripció
Des de protecció civil s'ofereix aquesta activitat per donar a conèixer les mesures per evitar incendis,
accidents o situacions de risc, i que s'integrin en els programes d'autoprotecció escolar.
Destinataris
Alumnes d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Oferim
- Donar a conèixer mesures d'autoprotecció personal, dins la llar, a la carretera i al centre escolar.
- Informar de coneixements generals per evitar els incendis forestals, saber com actuar en casos
d'accidents de trànsit i en casos d'emergències.
- Personal de protecció civil per realitzar l'activitat.
Dates
De gener a abril de 2013.
Durada
1 hora.
Lloc
Al centre educatiu
Nombre de participants
Grup - classe
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
SIMULACRE D'EVACUACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR
Descripció
Des de Protecció Civil s'ofereix realitzar un simulacre d'evacuació del centre escolar, en compliment de
l'ordre de 13 de novembre de 1984 sobre evacuació de centres docents (BOE 276, de 17 de novembre de
1984).
Destinataris
Tot el entre escolar.
Oferim
- Simulacre d'evacuació del centre escolar coordinat per Protecció Civil.
- Informe final del simulacre.
Dates
De gener a abril de 2013.
Durada
20 minuts.
Lloc
Al centre educatiu.
Nombre de participants
Tot el centre escolar.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
EDUCACIÓ ARTÍSTICA I POPULAR:
VI MOSTRA D'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA DE CALVIÀ ( PRIMAVERA 2013)
Descripció
Entenem aquesta mostra com la manifestació de qualsevol disciplina artística que es pot dur a terme a les
escoles i instituts, tant en horari escolar com extraescolar, tant si es tracta d'una assignatura obligatòria
com optativa. Té com a objectiu oferir als estudiants la possibilitat de trobar-se una vegada a l'any en un
dels espais escènics municipals, i fer d'aquesta trobada una fita anual. Activitat promoguda pel
Departament de Cultura.
Destinataris
Alumnes d'educació infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Oferim
- Sala d'assaigs.
- Publicitat a la ràdio, revista digital, pòsters...
- Edició d'un fulletó genèric sobre la mostra.
Dates
- Novembre 2012: exposició del projecte als centres escolars. Adhesió a aquest.
- Gener 2013: es concretaran les escoles i obres a representar.
- Abril de 2013: publicitat del fet.
- Maig/juny 2013: es faran les representacions.
Lloc
Els espais escènics de Calvià.
Nombre de participants
Sense determinar.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica ccladentey@calvia.com
Més informació
Departament de Cultura
Telèfon: 971 139 181
Fax: 971 139 186
ccaldentey@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIONATURAL:
GALATZÓ PER A TOTS
Descripció
Realització d'una visita guiada a la finca.
Primer i segon cicle de primària: visita a les cases, jardí, granja i hort.
Tercer cicle d'educació primària, primer cicle d'ESO i batxiller: explicació sobre la possessió i realització
d'un itinerari didàctic. Explicació sobre el programa de conservació de la tortuga mora i visita al centre de
recuperació.
Visita a la tafona, acabada de restaurar. Si els docents volen incidir en alguna temàtica específica de l'àrea
del medi, cal que es posin en contacte amb l'oficina Galatzó i s'adaptarà la visita a les necessitats
formatives sol·licitades.
Destinataris
Alumnes d'educació primària, ESO i batxillerat.
Oferim
- Monitors especialitzats.
- Visita a la finca i possibilitat de realitzar un itinerari didàctic.
Dates
D'octubre a juny de 2013.
Durada: una jornada lectiva
Lloc
Finca pública Galatzó.
Nombre de participants
Preferentment un grup-classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià. No inclòs el transport.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica oficinagalatzo@calvia.com
Si en el grup classe hi ha qualque infant amb discapacitat, especialment física, se n'ha
l'organització.

d'informar

Més informació
Oficina municipal finca Galatzó
Telèfon: 600 451 277
oficinagalatzo@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIONATURAL:
CONEIX EL NOSTRE AJUNTAMENT
Descripció
A través d'una visita guiada podrem conèixer el funcionament intern de l'Ajuntamemt, els departament que
el componen, etc. També tendrem la possibilitat de simular un ple i així conèixer-ne el funcionament.
Destinataris
Alumnes de segon cicle d'educació primària.
Oferim
Monitor per al desenvolupament de l'activitat.
Dates
D'octubre a desembre de 2012.
Durada
1 hora i 30 minuts.
Lloc
Ajuntament de Calvià.
Nombre de participants
Un grup-classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'IMEB.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIONATURAL:
CONEIX EL TÚMUL DE SON FERRER
Descripció
Amb aquesta activitat donarem a conèixer la riquesa arqueològica del municipi de Calvià, la tasca dels
arqueòlegs i com s'aconsegueix la informació històrica mitjançant el treball arqueològic.
Destinataris
Alumnes de tercer cicle d'educació primària i educació secundària.
Oferim
- Sessió amb audiovisuals a l'escola.
- Visista guiada al túmul de Son Ferrer pel tècnic municipal de Patrimoni.
Dates
D'octubre de 2012 a juny de 2013.
Durada
Aproximadament dues hores cada grup o aula.
Lloc
Visita al túmul de Son Ferrer. Sessióen en el mateix centre.
Nombre de participants
Un grup - classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià. El transport anirà a càrrec del centre.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIONATURAL:
EL JOC DE SA MORISCA
Descripció
Amb aquesta activitat coneixerem la metodologia arqueològica, alhora que treballam un acostament a la
nostra història llunyana.
Destinataris
Alumnes de 2n i 3r cicle d'educació primària i educació secundària.
Oferim
- Excursió guiada al puig de sa Morisca pel tècnic municipal de Patrimoni.
- Material didàctic de suport.
Dates
D'abril a juny de 2013.
Durada
Aproximadament dues hores.
Lloc
Al puig de na Morisca.
Nombre de participants
Un grup-classe
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià. El transport anirà a càrrec del centre.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIONATURAL:
CONEIX EL JACIMENT ROMÀ DE SA MESQUIDA – SANTA PONÇA
Descripció
Amb aquesta activitat donarem a conèixer la riquesa arqueològica del municipi de Calvià, la tasca dels
arqueòlegs i com s'aconsegueix la informació històrica mitjançant el treball arqueòlogic.
Destinataris
Alumnes de tercer cicle d'educació primària i educació secundària.
Oferim
- Sessió amb audiovisuals a l'escola.
- Visita guiada al jaciment romà de sa Mesquida, Santa Ponça.
Dates
D'octubre de 2012 a juny de 2013.
Durada
Aproximadament dues hores / grup aula
Lloc
Visita al jaciment romà de sa Mesquida. Santa Ponça
Nombre de participants
Un grup - classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià. El transport anirà a càrrec del centre.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIONATURAL:
VISITA LA CASA MÉS ANTIGA DE CALVIÀ: LA NAVETA ALEMANY
Descripció
Amb aquesta activitat donarem a conèixer la riquesa arqueològica del municipi de Calvià, la tasca dels
arqueòlegs i com s'aconsegeix la informació històrica mitjançant el treball arqueòlogic.
Destinataris
Alumnes d'educació primària i educació secundària.
Oferim
Monitor qualificat per al desenvolupament de l'activitat.
Dates
D'octubre de 2012 a juny de 2013.
Durada
Aproximadament 2 hores / grup aula.
Lloc
Visita a la naveta Alemany.
Nombre de participants
Un grup-classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià. El transport anirà a càrrec del centre.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
FOMENT DE LA LECTURA:
CONEIX LES BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ
Descripció
Visita a la biblioteca més pròxima al centre educatiu per conèixer-ne la dotació de recursos, les fonts dels
llibres i els mètodes de recerca. Així mateix, s'oferirà informació de la resta de biblioteques que hi ha al
terme.
Destinataris
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària.
Oferim
Monitor qualificat per al desenvolupament de l'activitat,
Dates
A concretar amb el responsable de la biblioteca de la zona.
Durada
Una hora.
Lloc
La biblioteca municipal més propera a l'escola.
Nombre de participants
Un grup-classe
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'IMEB. El transport anirà a càrrec del centre.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139 / 971 702179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
ORIENTACIÓ VOCACIONAL:
LES PERSONES, LA CLAU PER A L'ÈXIT DE LA NOSTRA INICIATIVA
Descripció
Taller de sensibilització de l'esperit emprenedor mitjançant la utilització d'una metodologia participativa.
Destinataris
Alumnes de cicles formatius.
Oferim
- Sensibilitzar sobre la possibilitat de l'autoocupació com una opció de futur.
- Fomentar les capacitats emprenedores dels alumnes.
- Reduir les barreres d'entrada i prejudicis que hi pugui haver entorn de la figura de l'empresari i la cultura
cap a la creació d'empreses.
Dates
D'octubre de 2012 a juny de 2013.
Durada
Una sessió de 2 hores
Lloc
Al centre educatiu.
Nombre de participants
Un grup-classe
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IFOC - Unitat d'Ocupació
Luis Arague
Tel. 971 13 46 13
Fax: 971 68 30 90
larague@ifoc.es
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
ORIENTACIÓ VOCACIONAL:
CONÈIXER EL CREC CALVIA
Descripció
L'activitat consistirà a visitar i conèixer el funcionament del CREC.
Destinataris
Alumnes de primer d'ESO.
Oferim
Visita guiada pel responsable del CREC.
Dates
D'octubre a desembre de 2012.
Durada
45 minuts.
Lloc
El CREC referent de cada IES.
Nombre de participants
Un grup - classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'IMEB.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Tel. 971 139 139
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
ORIENTACIÓ VOCACIONAL:
VISITA AL CUC
Descripció
Tenint en compte que el CUC va dirigit als alumnes de segon de batxillerat, pensam que és interessant
que venguin al CUC i d'aquesta manera coneguin la ubicació, instal·lació i recursos que posam al seu
abast.
Destinataris
Alumnes de segon de batxiller i de cicles formatius de grau superior.
Oferim
Visita a les instal·laciones del CUC i explicació dels serveis.
Dates
D'octubre a desembre de 2012.
Durada
45 minuts.
Lloc
Al CUC (Bendinat).
Nombre de participants
Un grup - classe
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'IMEB. El transport anirà a càrrec del centre.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Tel. 971 139 139
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
ORIENTACIÓ VOCACIONAL:
CICLES DE SESSIONS INFORMATIVES EN RELACIÓ ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS
Descripció
Sessions informatives on es tractaran aspectes com ara:
- Importància de cursar estudis universitaris.
- Informació ampliada de la prova de selectivitat.
- Informació sobre l'accés a la universitat, estudis, serveis, etc.
Destinataris
Alumnes de quart ESO, batxiller i cicles formatius.
Oferim
Monitor qualificat per al desenvolupament de l'activitat.
Dates
Al llarg del curs escolar. Les dates varien segons l'activitat.
Durada
45 minuts.
Lloc
Al centre educatiu o al CUC.
Nombre de participants
Un grup - classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'IMEB.
Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica imeb@calvia.com
Més informació
IMEB
Tel. 971 139 139
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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ACTIVITATS ESPORTIVES:
NATACIÓ ESCOLAR
Descripció
La natació escolar és una activitat esportiva de caràcter utilitari on es treballa el desenvolupament de
l'infant amb l'aigua i a la vegada es pretén desenvolupar l'esquema corporal, oferint les diverses
possibilitats que té el medi aquàtic.
Destinataris
Alumnes de primer cicle d'educació primària.
Oferim
- Deu sessions pràctiques a la piscina.
- Una fitxa d'avaluació individualitzada.
- Transport gratuït del centre a la piscina i de la piscina al centre, segons proximitat.
Dates
De març a juny de 2013, a elegir per ordre d'inscripció.
Durada
Deu sessions de 45 minuts cada una. S'elaboraran els horaris en funció de la disponibilitat de cada
piscina.
Lloc
Piscines municipals de Calvià. A cada centre se li assignarà una piscina en funció de la proximitat.
Nombre de participants
Un grup-classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
l'assegurança de cada alumne participant en el programa.

El centre ha de fer-se càrrec de

Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica clubnatacioncalvia@gmail.com
Més informació
ICE
Tel. 971 67 03 10
jmmassip@calvia.com
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ACTIVITATS ESPORTIVES:
VELA ESCOLAR
Descripció
Activitat esportiva que pretén introduir l'alumne en el món de la navegació a vela, conèixer la nomenclatura
bàsica marinera, experimentar diferents sensacions de desplaçament a la mar dins una embarcació
col·lectiva i treballar diferents habilitats motrius bàsiques.
Destinataris
Alumnes de segon cicle d'educació primària.
Oferim
- Una sessió teoricopràctica de vela a cada aula de cada curs.
- Material necessari per a la navegació.
- Transport gratuït.
Dates
De gener a juny de 2013, a elegir per ordre d'inscripció.
Durada
Recollida al centre: 9 h.
Activitat: 9,30 a 13 h.
Tornada al centre: 13,15 h.
Lloc
Escola de vela Porto Portals.
Nombre de participants
Un grup-classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
l'assegurança de cada alumne participant en el programa.

El centre ha de fer-se càrrec de

Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica info@velaportals.com
Més informació
ICE
Tel. 971 67 03 10
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ACTIVITATS ESPORTIVES:
PIRAGÜISME ESCOLAR
Descripció
Activitat esportiva que pretén proporcionar els coneixements teoricopràctics bàsics del piragüisme, per
arribar a aconseguir l'autosuficiència en la navegació en aigües tranquil·les i properes a l'escola.
Destinataris
Alumnes de tercer cicle d'educació primària.
Oferim
- Una sessió teoricopràctica de piragüisme a cada aula de cada curs.
- Material necessari per a la navegació.
- Transport gratuït.
Dates
De gener a juny de 2013, a elegir per ordre d'inscripció.
Durada
Recollida al centre: 9h
Activitat: 9.30 a 13h
Tornada al centre: 13.15h
Lloc
Escola de Vela Porto Portals.
Nombre de participants
Un grup-classe.
Preu
Activitat subvencionada íntegrament per l'Ajuntament de Calvià.
l'assegurança de cada alumne participant en el programa.

El centre ha de fer-se càrrec de

Inscripció
Emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'adreça electrònica info@velaportals.com
Més informació
ICE
Tel. 971 67 03 10
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NORMATIVA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (IMEB)
Amb la intenció d’aconseguir un bon funcionament en el procediment de tramitació de les activitats
del programa d’activitats complementàries, indicam les següents pautes a seguir per part dels
CEIP i IES de Calvià:
1. La data màxima de sol·licituds d’activitats és el 30 de novembre de 2012.
2. Per sol·licitar les activitats s'ha d’utilitzar el model que s’inclou a la pàgina 46 d'aquest
document.
3. Ha de fer-se una sol·licitud per a cada activitat.
4. El lloc de lliurament, a través de correu electrònic o fax, s’especifica a cada activitat en l’apartat
“Inscripció”.
5. Una vegada enviades les sol·licituds cal contactar amb el destinatari a fi de confirmar que s’han
rebut correctament.
6. Les sol·licituds de les activitats, en les quals hi hagi un nombre màxim de places i/o de tallers
s’atendran per rigorós ordre de rebut de sol·licituds, i s'assegurarà una distribució equitativa entre
els centres sol·licitants.
7. La persona responsable de cada departament ha de contactar amb el professor que s’indiqui a
la sol·licitud a fi de concretar disponibilitat, dia i hora.
8. L’IMEB pot suspendre qualsevol activitat en cas de no tenir el nombre de participants requerit
o per qualsevol altra circumstància.
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SOL·LICITUD D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (IMEB)
NOM DEL CENTRE
ACTIVITAT SOL·LICITADA

ETAPA

CURS

LLETRA

NOMBRE
ALUMNES

PROFESSOR CONTACTE

DATA PROPOSADA

DATA SOL·LICITUD
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PROCEDIMENT
Descripció
Amb la finalitat de facilitar la gestió, optimitzar els recursos existents i garantir la realització de reparacions
necessàries als centres escolars públics d'educació infantil i primària del municipi, s'estableixen les
següents normes d'actuació.
Normativa
Totes les sol·licituds de manteniment han de fer-se amb els models M1, M2 i/o M3.
M1. Sol·licitud d'actuacions de caràcter ORDINARI
Dins aquest model s'engloben totes les actuacions de manteniment dea cada centre educatiu.
M2. Sol·licituds d'actuació de caràcter URGENT
Únicament s'ha d'emprar aquest model per a aquelles actuacions que siguin necessàries per evitar
situacions en les quals perilli la seguretat de les persones i/o del centre.
M3.Sol·licitud d'actuacions de caràcter EXTRAORDINARI
Aquestes actuacions s'han d'atendre, exclusivament, en funció de la disponibilitat i per rigorós ordre de
petició dins les dates establertes.
La data per lliurar el model M3 es entre el 15 de setembre i el 15 'octubre.
Sol·licituds
Totes les sol·liicituds han d'anar adreçades a l'Institut Municipal de Educació i Biblioteques de Calvià
mitjançant correu electrònic (imeb@calvia.com) i han de comptar necessàriament amb el vistiplau del
director/a del centre.
En cas que el correu electrònic del col·legi o de l'IMEB no estigui operatiu, s'enviarà la petició al fax 971
139 159. Una vegada solucionats els problemes, s'ha d'enviar la sol·licitud per correu electrònic indicant
que es tracta d'una petició cursada per fax.
Les sol·licituds de caràcter urgent (model M2) s'han de confirmar mitjançant una cridada telefònica a
l'IMEB (971 139 139).
Observacions
Amb la finalitat d'evitar la saturació en les actuacions a fer, es prega a la direcció del centre educatiu
rigorositat absoluta a l'hora de valorar les urgències.
L'ús del model M2, per aconseguir major rapidesa en la reparació de les avaries, implica menor eficàcia en
l'atenció de les vertaderes urgències.
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El Model M3 es refereix a peticions extraordinàries d'escenaris i altres recursos d'infraestructura per a
festes, setmanes culturals, etc.
Pel que fa als models M1 i M2 és indispensable que la descripció de l'actuació i la localització quedin
explicades de forma molt concreta.
El nom dels documents de les actuacions sol·licitades ha de seguir el següent model: M1 CP SON
FERRER 001, M1 CP SON FERRER 002, etc.
Més informació
IMEB
Telèfon: 971 139 139
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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