
Centre municipal d’educació infantil 0-3  autoritzat i reconegut dintre la Xarxa 
d’escoles infantils públiques de primer cicle d’Educació Infantil per la Conselleria 
d’Educació i Cultura. 

C/ Mare de Deu de les Neus, 3, 07110 Bunyola 

Tel: 971 61 35 24 

L’escoleta Municipal “Ca ses monges” de Bunyola  imparteix el primer cicle d'educació 
infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a infants d'edats compreses entre les setze 
setmanes i els tres anys d’edat. 

L’any 2002 s’inaugurà l’Escoleta Municipal de Bunyola guiada per un projecte educatiu 
amb uns objectius i metodologia basats en el currículum marcat per la Conselleria 
d’Educació. 

Trets d'identitat i metodologia 

 Escola respectuosa amb l’entorn i el medi ambient que els envolta, 
 Col·laboració amb tots els sectors de la comunitat educativa. 
 Ensenyament en català i respecte per la llegua de les Illes Balears i també per les 

altres llengües. 
 Metodologia activa, globalitzadora, personalitzada i creativa. Partint de la 

realitat immediata viscuda pels infants (aprenentatge significatiu). 
 Arrelada al medi físic i social i transmissora de la cultura (participació a les 

festes populars de Mallorca) 
 Escola que promou la igualtat d’oportunitats. Rebutjant qualsevol tipus de 

discriminació i oferint atenció a la diversitat. 
 Comunicació i diàleg continu amb les famílies. 

 Metodologia basada en el joc com a base d’aprenentatge. On donam molta 
importància als 100 llenguatges de l’infant (contes, cançons, experimentació i 
manipulació,  música, joc psicomotriu, expressió plàstica...) 

 Escola que creu amb un infant capaç i competent, protagonista del seu propi 
aprenentatge des de el respecte cap a ell, la seva singularitat, el seu moment 
evolutiu i les seves capacitats. 

 Escola que fomenta l’autonomia del infant dins el marc dels hàbits i les rutines. 

 Promou hàbits saludables i de cooperació i ajuda als altres. 

 Les educadores mantenim una actitud d’escolta per donar a l’infant respostes 
ajustades a les seves necessitats, fent un bon acompanyament en el procés 
d’aprenentatge i  creant un clima de clama i seguretat que fomenti un infant 
segur i estimat. 

 Donam molta importància als espais ja que tots els espais són educatius i 
ofereixen possibles aprenentatges, per tant tots s’han de tenir presents des del 
punt de vista educatiu.  



Horari: 

 7:30 a 8:45 h. Servei d’escoleta matinera. 
 9:00 a 16.30 h. Horari lectiu 
 12:00 a 14:45 h. Servei de menjador 
 14.30 a 16.30 h. Horari de recollida dels infants. 

Serveis: 

Servei d’orientació: per part de la conselleria, cada quinze dies ens visita l’especialista 
de l’Equip d’Atenció Primerenca . 

Menjador: el servei de menjador el du un servei extern. Els menús estan revisats per 
nutricionistes i segueixen tots els controls de qualitat i sanitaris. A l’escoleta trobam 
molt important que el menjar que s’ofereix als infants sigui adequat, variat i saludable. 

Escola matinera: aquest servei es donat per les mateixes educadores. 

Calendari escolar: 

Segons el calendari de la Conselleria d’Educació, de setembre a juny. 

El mes de juliol es realitza l’”Escoleta d’estiu”. L’escoleta durant aquest mes ofereix el 
mateix horari que la resta del curs. Es fan noves agrupacions amb els infants que venen 
durant aquest mes i es realitzen jocs d’aigua setmanals. 

L’escoleta està tancada per Nadal, pasqua i tots aquells dies que determini la Conselleria 
de Treball i Formació 

Durant el mes d’Agost l’escoleta roman tancada. 

Principi de curs: 

Adaptació esglaonada ( adaptació progressiva de l’infant a l’escoleta). 

Durant la primera setmana del mes de setembre les educadores telefonaran a les famílies 
per tal d’establir una entrevista prèvia i establir conjuntament un calendari personalitzat 
d’incorporació i adaptació de l’infant. 

Inscripcions: 

Període de preinscripcions entre març i abril ( recomomanam cridar al centre per 
confirmar dates). 

A la pàgina web de la Conselleria d’educació al apartat del institut de la educació per a 
la primera infància surten les informacions referides al procés d'admissió al primer cicle 
d’educació infantil (0-3). 



IMPORTANT: Una vegada confirmada la plaça a les llistes definitives, s’ha de passar 
per l’ajuntament a fer el pagament de matrícula, al igual que les sol·licituds que se fan 
al llarg del curs i que són fora de terminini. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



ESPAIS DE L’ESCOLETA 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


