Educació Infantil i Primària
1.- QUI SOM
Som un grup de mestres, educadors/es, famílies i persones interessades en l'educació i la cura de la
infància a través de la Pedagogia Waldorf.
Formam una associació sense ànim de lucre destinada a la gestió de d'una escola basada en la
pedagogia Waldorf a Mallorca que acull Educació Infantil i Primària, amb la intenció de créixer fins
segundario i Batxillerat i amb la intenció d'oferir als nins i nines un acompanyament en el seu camí de
desenvolupament ple com a éssers humans.
El nostre objectiu és generar una comunitat educativa on mestres i famílies treballin conjuntament
per propiciar processos educatius saludables i enriquidors.
Aquesta interacció parteix d'una visió de servei cap a la comunitat i amb valors connectats a
l'economia social i al bé comú.
2.- ON SOM
L'escola utilitza uns espais exclusius a la finca històrica Son Rossinyol, situada al Polígon Son
Rossinyol de Palma. Altres espais de la finca són emprats amb fins socioculturals en horari no lectiu.
3.- MESTRES I EDUCADORS
Tots els mestres i els educadors tutors s'han format en pedagogia Waldorf-Steiner i ens guiem pels
principis d'aquesta pedagogia.
4.- LA LLENGUA
Conviuen el castellà, el català i l'anglès en diferents moments de la jornada.
5.- ESCOLA DE PARES I MARES
L’Escola promou tallers periòdics en els quals els/les mestres i les famílies es troben per reflexionar
i aprofundir sobre aspectes de la pedagogia Waldorf.
6.- HORARIS
Infantil: 9 h a 13:30 h. Acollim als nins i nines a partir de les 8:30 h.
Primària: 8:30 h a 13:30 h. 5è i 6è fins a les 14:30 h els dilluns, dimarts i dimecres.

7.- SERVEIS DE MENJADOR I D’HORABAIXA
Oferim un servei d’acolliment l’hora de dinar i l’horabaixa, complementari a l'horari escolar, per
cobrir les necessitats de conciliació laboral de les famílies.
El servei de menjador és de 13:30 h a 14:30 h i no inclou el menjar
El servei d’horabaixa és de 14:30h a 16:30 h.
8.- QUOTES 2019-2020
Matrícula (anual) curs 2019-2020: 325€ (és per a tots els infants i no és reemborsable)
Quotes mensuals (10 quotes de setembre a juny):
•

Infantil 2-3: 410€

•

Infantil 3-6: 390€

•

Primària: 410€

Les quotes inclouen el material escolar per a tot el curs.
Les quotes d'infantil inclouen el berenar diari de menjar ecològic.
* Nins que caminen entre 18 i 30 mesos a l'inici del curs
Servei de menjador: 60€/mes o 6€/dia (no inclou dinar)
Servei de tarda: 90€/mes o 9€/dia
El descompte per a germans és de 15% sobre la quota més econòmica. No hi ha descompte sobre la
matrícula ni els serveis de menjador / tarda.
El nostre desig és que totes les famílies que desitgin aquesta educació per als seus fills i filles puguin
accedir-hi. Davant de qualsevol obstacle relacionat amb els costos, preguem que se'ns transmeti per
buscar una solució.
9.- CURS ACADÈMIC 2019-2020
Obrim places per al curs 2019-20 per a E. Infantil i per a E. Primària, els cursos de primer a sisè.
10.- PROCÉS D'INSCRIPCIÓ
•
•
•
•

•

Realitzar una visita a l’escola
Sol·licitar una plaça
L’escola estudia la possibilitat d’acollir l’infant i convida a la família a fer l'ingrés de la matrícula
(Reemborsable si al final l'escola no pot acollir al nin/a)
Entrevista entre mestre/a i família.
o E. Infantil: Observació del nin/a.
o E. Primària: Prova de maduresa i visita a la classe
Si l'escola pot acollir al nin/a, li ofereix la plaça, s’acorda una data d'incorporació i s’envia a la
família la documentació per a la inscripció.

11.- DADES DE CONTACTE
Lloc: Carrer Gremi Velluters, 14
Polígon Son Rossinyol,
Palma de Mallorca, Espanya
Email: escolasofia@waldorfpalma.com
Web: www.waldorfpalma.com
Facebook: www.facebook.com/waldorfpalma
Tel.: +34 654 390 679

