
L'escoleta municipal de Pollença La Gola, ofereix un servei educatiu per a infants de 4 mesos fins als 3 anys, que
l’Ajuntament posa a disposició de les famílies del municipi. 
 
L'escola disposa de sis aules àmplies i acollidores, una sala d’usos múltiples que s’utilitza com a menjador, com a
aula de psicomotricitat o com a espai per gaudir amb els infants d'instal·lacions artístiques, i un gran pati que ens
permet aconseguir una harmonia entre les propostes que es realitzen en els espais  interiors i exteriors.

Una metodologia centrada en el

joc, on l’infant és protagonista i

construeix els  seus aprenentatges a

partir de les seves capacitats,

interessos, vivències i necessitats.

Respectuosa amb els ritmes de

cada infant i que atén la diversitat

de les aules. 

Uns espais de lliure circulació

preparats amb intencionalitat

educativa on s'ofereixen propostes

estimulants per desenvolupar les

capacitats cognitives, emocionals i

de relació de l'infant.

 

Un ambient educatiu acollidor i

estimulador d’aprenentatges.

Un projecte d’escola participatiu

que afavoreix relacions de

cooperació i confiança  amb les

famílies establint mecanismes de

col·laboració, comunicació i

intercanvi en relació amb el

procés educatiu de l’infant, les

activitats diàries, les  rutines i

hàbits que s’estableixen  tant a

l’escola com a casa.

 

Escola Infantil Pública La Gola

Horari d'entrada: de  7.30 a  9.00 h.

Horari de sortida: de 13.00 a 16.00 h.

L'escoleta està oberta de dilluns a
divendres de 7.30 a 16.00 h amb els
següents horaris:
 

 

HORARIS

 OFERIM
Una escoleta oberta a l’entorn
cultural que ens envolta.

Un equip professional, il·lusionat i

compromès amb el projecte.

 



El curs escolar comença la segona

setmana de setembre i s’allarga fins

al 30 de juny.

Tancam durant els períodes de

vacances escolars de Nadal i de

Pasqua, festes locals i dies no lectius,

segons el calendari que fixa la

Conselleria d’Educació. 

 

Els mesos de juliol i agost   l'escoleta 

ofereix unes activitats adaptades al

temps d’estiu, amb els mateixos

horaris i quotes del curs escolar.

Els diferents serveis engloben propostes adreçades a aconseguir un

desenvolupament integral dels infants atenent les necessitats de les

famílies. A més del servei educatiu, les famílies poden fer ús, sempre o de

forma eventual, dels altres serveis que s’ofereixen.
 

 CALENDARI

SERVEIS

CONTACTA AMB NOSALTRES

La Gola
Adreça: C/ de la Gola cantonada Magallanes
Port de Pollença
Telèfon: 971 867901 / 678 556 736
eilagola@estudi6.com


