
 

CIRCULAR ESO JUNY I SETEMBRE 2014 

 
 

PC.03 
 
Benvolguts pares: 
Abans d’acabar el curs volem informar-vos sobre diferents qüestions referents al proper mes de juny i 
també referents a l’inici del proper curs 2014-15 
 
 

JUNY 2014 (Curs 2013-14) 

Horaris: Els alumnes tindran jornada continuada  durant tot el mes de juny de 8h a 15h tots 
els dies excepte dimecres i divendres que faran el seu horari habitual. 

Exàmens:   
Els exàmens d’ESO i Batxillerat són els dies 11, 12, 13, 16, 17 i 18 de juny. L’horari 
d’exàmens es comunicarà als alumnes i es publicarà a la pàgina WEB.  

Notes: Els alumnes d’ESO i 1r Batxillerat recolliran les notes el dia 24 de juny a les 11h  (a 
la seva aula). S’informarà del procediment amb una circular. 

Menjador:   El menjador estarà obert per als alumnes d’ESO durant el mes de juny els dimecres 
i divendres (s’ha d’avisar a secretaria si es fa ús del menjador )  

Activitats juny: 
 

Fins dia 18 de juny : horari normal de classes. 

18 i 19 de juny: Acampada 4t ESO (Refugi Pont Romà / Pollença) 

Dijous 19 i divendres 20 de juny : activitats de 9 a 13h. (circulars apart) 

Dijous 19 de juny a les 20h: Sopar Fi de curs  (més informació a la pàgina WEB) 

 
 

SETEMBRE 2014 (Curs 2014-15) 

Horaris Començament de curs: 12 de setembre de 10h a 12h . Durant el mes de setembre es 
farà jornada continuada. L’horari s’informarà als alumnes el dia 12 de setembre. 

Exàmens:   L’horari d’exàmens de setembre estarà penjat a la web de l’escola i al tauler d’anuncis 
a finals del mes de juny 

Notes: Entrega de notes ESO i 1r Batxillerat: 4 de setembre a les 12h a l’aula. 

Menjador:   El menjador estarà obert pels alumnes d’ESO durant el mes de setembre els 
dimecres i divendres (s’ha d’avisar a secretaria si es farà ús del menjador) 

 
Més informació al darrera. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
El pare, mare o tutor/a   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
de l’alumne/a--------------------------------------------------------------------------  em dono per assabentat  de les 
activitats de final de curs del meu fill/a. 
 
Signat-----------------------------------------    Atentament, La tutora 
 
AVÍS LEGAL: d’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades, de 13 de desembre, s’informa que les dades registrades en aquest formulari serveixen 
exclusivament per a gestionar les autoritzacions dels pares o tutors legals, corresponents a les excursions, sortides o visites didàctiques programades durant el curs. Seran 
conservades en els fitxers de dades personals dels quals el responsable és el Col·legi Santa Maria. 
Les dades sol·licitades són d’obligada complimentació per a la finalitat establerta.  
Els titulars de les dades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, emplenant la sol·licitud creada per tal efecte i dirigint-la al Departament de 
Secretaria d’aquest centre escolar, ubicat al Carrer Almirall Cervera, número 2, codi postal 07014, de Palma de Mallorca, Illes Balears. 



 

LLIBRES  (Reserva i compra) 

RESERVA PAQUET COMPLET VENDA  

 
Amb l’objectiu d’agilitzar la compra-venda de llibres, 
per als interessats que vulguin comprar el PAQUET  
COMPLET oferim: 
 

- Un benefici d’un 10% de descompte. 
- Pagar fins dia 31 d’agost amb targeta a 

secretaria (de 9.00 a 13.00h) o amb una 
transferència al compte: ES24 0487 2081 8320 
0000 3800 (Titular: Bisbat de Mallorca, 
R0700002I) indicant el nom de l’alumne. 

- Pagar el 50% abans del 31 de juliol i l’altre 50% 
abans del 31 d’agost o el 100 % abans del 31 
d’agost. 

 
NOTA:  Els preus dels PAQUETS COMPLETS es 
publicaran a la pàgina web del centre. 
 
RECOLLIDA DELS LLIBRES RESERVATS 
Dia 4 de setembre  de 9:00 a 13:00  (Si aquest dia 
no podeu venir també ho podreu fer el dia de venda 
de llibres) 
 

 
Dia 5 de setembre de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 
17:00 
 
 
NOTA:  
La llista dels llibres de text i del material serà 
exposada al tauler d’anuncis i a la pàgina WEB de 
l’escola (www.colsantamaria.org) 
 

 

XANDALLS 

 
Els xandalls es vendran a “Teixits Bellver” del C/ Sant Miquel de Palma. Pregam que poseu el nom a totes 
les peces de vestir. 
Teixits Bellver farà un DESCOMPTE DEL 10% per les compres realitzades durant el mes de juny. 
No es vendran a l’escola. 
 
 

Altres consultes que podreu fer a través d’Internet  (www.colsantamaria.org)  

Material i  
Llibres 

Exàmens finals 
ESO 

Exàmens finals 
Batxillerat 

Matrícules  
Batxillerat 

Agenda i 
Calendari 

Fotos  
d’activitats 

Assignatures  
ESO 

Assignatures 
Batxillerat 

Modalitats 
Batxillerat 

Horaris 

Activitats  
mensuals 

Activitats 
extraescolars 

Informació 
Selectivitat 

altres 
informacions… 

 
SETMANA SOLIDÀRIA 
 
Fira solidària i cursa solidària que vàrem celebrar el passat mes d’abril es van recaptar 2.370,20€ que 
s’ingressaran al Col·legi de la Sagrada Familia  de Huajchilla de Bolívia. 
 
 
 
 
Atentament : L’Equip Directiu 
 
 


