ALTRES SERVEIS
TRANSPORT ESCOLAR
Els nins i nines d'educació Infantil en poden
ser usuaris sempre i quan hi hagi vacants a
Primària. S'ha d'emplenar la sol·licitud que
trobareu a la pàgina web i adjuntar un
certificat de residència.

MENJADOR
Tenim la sort de tenir un gran equip de feina
a la cuina. S'ofereixen 4 menús: ordinari,
sense gluten, sens ou i sense porc. Es
publiquen mensualment a la pàgina web.
Funciona tots els dies lectius de 13:30 a 15
hores. El preu del menú és de 5,54€ si
queden eventualment i de 5,04€ si són fixos.
Els tiquets es compren directament a la
cuina.

AMIPA
L'AMIPA gestiona i organitza les activitats

PROC É S D'ADMISSI Ó

CEIP JOAN VENY I CLAR
CEIP NOU DE CAMPOS

A causa de la situació actual
provocada pel Covid-19, des d'escolarització
estan treballant per dur a terme
els tràmits d'Adscripció i Admissió per al curs
2020-21 de la manera més
normalitzada possible.
Un dels punts que més ens ocupen és trobar
la manera d'evitar aglomeracions i cues als
centres per tal d'entregar sol·licituds. Per
aquesta raó demanam a tota la població que
ha de fer algun d'aquests dos
tràmits o bé tots dos que tengui donada
d'alta l'autenticació CL@AVE
o bé estigui donat d'alta al GESTIB.
Trobareu tota la informació al següent enllaç:
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/pro
cas/

Us recomanam anar mirant la informació que
surt a la web del centre on trobareu una
presentació explicativa de com és la nostra
escola.

C/Estrelles, 34 A
07630 Campos
Tel/Fax: 971652194

www.ceipjoanvenyiclar.cat

extraescolars de les 15 fins a les 17 hores
diàriament.

WEB: www.ceipjoanvenyiclar.cat
MAIL: ceipjoanvenyiclar@educaib.eu

ETAPES
INFANTIL

QUI SOM?
El nostre centre rep, des del 1988, el
nom del filòleg campaner Joan Veny
i Clar, membre de la Secció
Filològica de l'Institut d’Estudis
Catalans i Fill il·lustre de Campos.
Estima i defensa la nostra llengua
catalana i la nostra cultura. Aquests
darrers anys ha estat guardonat amb
el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes, anomenat Doctor Honoris
Causa per la UIB i ha rebut la
Medalla d'Or de la Comunitat.
Actualment som 750 alumnes i 55
mestres, els quals poc a poc anireu
coneixent.

HORARI
HORARI LECTIU de 8:30 a 13:30 hores.
MATINERA a partir de les 6:30 hores.

La finalitat de l'educació infantil és
la de contribuir al
desenvolupament físic, social i
intel·lectual dels infants. L'objectiu
no és acumular informació sinó
saber-la aplicar. A la nostra escola
l'infant és el protagonista dels seus
aprenentatges a partir de grups
interactius, microespais,
psicomotricitat, llengua anglesa,
TIC, experimentació, ...

PRIMÀRIA
A l'educació primària la finalitat és
preparar l'alumnat perquè puguin
donar respostes innovadores en una
societat canviant i en evolució
constant, partint d'un enfocament
interdisciplinar i globalitzador,
treballant per tallers, grups
cooperatius, cercles de diàleg, ...
A l'escola fomentam la iniciativa, la
creativitat, l'esperit crític i el gust per
aprendre desenvolupant la capacitat
de l'esforç i la cultura del treball.

Dia 10 de setembre iniciarem el
curs 2020-2021 amb l'objectiu
principal de garantir el benestar
emocional dels nostres infants

