
 

CIRCULAR JUNY I SETEMBRE 2019 
INFANTIL I PRIMÀRIA  

 

PC.03 

 
Benvolguts pares: 
 
Abans d’acabar el curs 2018-2019 volem informar-vos de les següents qüestions referents al mes de juny i del 
proper curs 2019-2020 
 

FINAL DE CURS 

Dia 20 de juny  horabaixa a les 20:00 farem el Final de Curs on hi podran assistir familiars i alumnes. Junts podrem 
compartir: 
 

- Els Premis de la Biblioteca Activa. 
- Actuacions per part dels alumnes d’Ed.Infantil i Primària i alguns col·laboradors d’ESO 
- Berenar (coca de quarto + gelat + aigua). Venda de tiquets a secretaria a partir de divendres 14 i fins dimarts dia 

18 de juny).  
NOTA: Qui vulgui aigua ha de presentar el tiquet (apartat aigua) juntament  amb 1€  i es servirà aigua amb un tassó 
que hauran de tornar. Es donarà 1€ en tornar el tassó. Amb aquesta acció i ntentam reduir i evitar plàstics i 
envasos innecessaris.  
 

ATENCIÓ:  NO ES VENDRAN TIQUETS EL MATEIX DIA 20 NI EN EL MOMENT  DE LA FESTA. 
 
Dia 21 de juny , el darrer dia de classe, els alumnes d’Ed. Infantil i Ed. Primària podran ser recollits pels pares/mares a partir 
de les 12:30 fins a les 14:00. Aquest dia hi haurà servei de menjador i monitors fins a les 16:00h. 
NOTA:  No podran sortir del centre abans de les 14:00 els alumnes acompanyats per algun germà si no tenen una 
autorització dels pares firmada a l’agenda. 
 
IMPORTANT:  Avisin a secretaria si el darrer dia no queden a dinar. 
 

LLIURAMENT DE NOTES 

El dia 20  de juny es lliuraran als propis alumnes els informes juntament, si cal, amb les orientacions o tasques d’estiu. 
 
En cas que els pares estassin interessats, els tutors estaran disponibles el dia 25 de juny d’11:30 a 14:00. 
 
 

LLIBRES 
Es publicarà més informació a la pàgina web del centre --> www.colsantamaria.org 

RESERVA PAQUET COMPLET RECOLLIDA LLIBRES RESERVATS 
I VENDA DE LLIBRES 

Amb l’objectiu d’agilitzar la compra-venda de llibres, pels 
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: 
ES64 2038 3418 0660 0004 7793  (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. 
o Dia 3 de setembre de 9:00 a 13:00  (Si aquest dia no 

podeu venir també ho podreu fer el dia de venda de 
llibres) 

 
VENDA DE LLIBRES 
o Dia 4 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETEMBRE 2019 

EDUCACIÓ INFANTIL i 1r /2n DE PRIMÀRIA.  
Dia 6 de setembre a les 18:00h hi haurà una reunió informativa amb les Tutores de 1r, 2n i 3r d’Ed. Infantil.  
(Es prega l’assistència dels pares sense els infants) 
 
Dia 9 de setembre de 9:30 a 12:30h els alumnes d’Ed. Infantil, 1r de Primària i 2n de Primària, han de presentar els llibres i 
el material escolar als Tutors. 
IMPORTANT:  Posau el nom a tots el llibres i material escolar. 
 
COMENÇAMENT DE CURS 2019-2020 I HORARIS  

o E. Infantil   Dia 11 de setembre de 9:30 a 11:30h. 
Dia 12 de setembre de 9:00 a 12:30h. 
La resta del mes de setembre de 9:00 a 14:00h. 
 

o Primària   Dia 11 de setembre de 9:30 a 14:00h. 
La resta del mes de setembre de 9:00 a 14:00h. 
 

SERVEI DE MENJADOR I GUARDERIA MATINERA 
- Des del dia 11 de setembre hi haurà servei de menjador i guarderia matinera (horari habitual de 7:45 a 8:45). 
- Pregam avisin a secretaria abans de les 10:00 si han de quedar a dinar.  
- Els alumnes d’Infantil i Primària que facin ús del servei de menjador hauran de ser recollits abans de les 17h. (excepte el 
dia 11 de setembre que hauran de ser recollits abans de les 16:00) 
 

CALENDARI CURS 2019-2020 

El curs comença dia 11 de setembre de 2019 i acaba el 19 de juny de 2020 (176 dies lectius) 
Vacacions de Nadal des del 23 de desembre de 2019 fins el 7 de gener de 2020, ambdós inclosos. 
Vacacions de Pasqua des del 9 d'abril de 2020 fins el 19 d’abril de 2020, ambdós inclosos. 
 

El calendari complet amb la resta dels dies festius es publicarà a la pàgina web. 
 

XANDALLS I BATES  

Tota la vestimenta es vendrà al col·legi.  
HORARI:  Dia 3 de setembre de 9:00 a 13:00      i     Dia 4 de setembre de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 

 
 

Bates  
(Ed. Inf.)  

 
Xandall: 
Calçons 

i jaqueta  

 
 

Xandall: 
Dessuadora i polo  

 
VESTIMENTA PER A EDUCACIÓ INFANTIL  

Bata per anar a escola cada dia. Xandall pels dies de psicomotricitat o sortides escolars. 
 

VESTIMENTA PER A EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
Xandall d’hivern: Calçons 
llargs i jaqueta 

Xandall d’estiu: Polo i calçons 
curts 

La dessuadora serà opcional, només per a 
qui la vulgui. 

El xandall és obligatori per fer Ed. Física i per a les sortides escolars. 
 
 

AJUDES SOLIDÀRIES CAPTADES DURANT EL CURS 2018-2019  
 

CAMPANYA DEL REBOST (Queviures destinats a Càritas i Projecte Home) FIRA SOLIDÀRIA:    975,34 €  
CURSA SOLIDÀRIA: 350,40 €     TORRENTADES DE ST. LLORENÇ DES CARDASSAR:    511,59 € 
 
Destinació de les recaptacions:  

 Mallorca Missionera 
 Càritas Mallorca 
 Parròquia St. Llorenç des Cardassar 

 
Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. 
 

Atentament : L’Equip Directiu 


