Espais
A Educació infantil disposem de tres aules per
tutoria, aula de psicomotricitat, una per
desdoblament, una per construcció i una per
experimentació.
A Primària hi ha sis aules per tutoria, un
“laboratori”, aula d’anglès, música i dues per
desdoblament,

apimaceipsantlluis@gmail.com

El centre té una biblioteca i aula d’informàtica i
un menjador amb cuina.

Serveis
-ESCOLA MATINERA: de 7:30 a 8:30h
-MENJADOR ESCOLAR: (productes de proximitat) de
13:30 a 16h
-TRANSPORT ESCOLAR

Horari
L’horari del centre és de 8:30h a 13:30h.

C/D’ALLEMAND, 122
07710-SANT LLUÍS
Telèfon: 971151006
ceipsantlluis@ceipsantlluis.com
www.ceipsantlluis.com

qui som?
El CEIP Sant Lluís és un centre públic d’Infantil
i Primària d’una línia. L’escola es va construir
l’any 1948 i al llarg dels anys es van fer tres
ampliacions.

UNA ESCOLA PER A TOTHOM...
…. que permet respondre als principis de respecte
i de pluralisme ideològic de la societant que ens
envolta, que fomenta el reconeixement i la
convivència entre els que l’habiten, obert a la
diversitat i . compromès amb la coeducació

ARRELADA A L’ENTORN I OBERTA AL MÓN
...amb un enfocament comunicatiu dins el
marc del projecte lingüístic del centre
...vinculada a la cultura i les tradicions
...preocupada pel coneixement d’altres cultures,
l’actualitat i els reptes globals
… interessada per les noves tecnologies

QUE LI AGRADA APRENDRE
Som un centre que es forma de manera
permanent. Des del curs 2018-2019 som un
centre PIP (Pla d’Innovació Pedagògica)
vinculat a la “xarxa entre iguals”

COMPROMESA AMB...
… els valors democràtics, el pluralisme i la
responsabilitat col·lectiva que treballem
mitjançant la participació infantil i les
famílies, l’organització personal i d’aula i
l’educació en valors
… la justícia i la solidaritat; formam part de
la XARXA DE CENTRES COOPERANTS del Fons
Menorquí de cooperació
… el mediambient.: som un centre
ECOAMBIENTAL, treballem l’hort ecològic,
duim a terme el programa de reutilització de
llibres i promovem la mobilitat sostenible
amb el projecte A PEU A L’ESCOLA
… comprendre i explicar la complexitat del món
on vivim a través de les àrees

COM FEIM FEINA?
les àrees al servei de comprendre i explicar el món
lectura hàbit lector

conversa i
discurs oral

desenvolupar la
curiositat científica

l’educació
física
l’escriptura i el
seu sentit
l’ús comunicatiu
llengua estrangera

les arts plàstiques
i la música

les matemàtiques per
comprendre el món

Aquests són els eixos que travessen
l'escola i ens permeten respondre a les
inquietuds dels alumnes

