
CIRCULAR SETEMBRE 2020

Benvolguts pares:
Abans d’acabar el curs volem informar-vos sobre diferents qüestions referents al proper mes de setembre i
també referents a l’inici del proper curs 2020-21
IMPORTANT: LES DADES D’AQUESTA CIRCULAR PODEN SOFRIR MODIFICACIONS DEPENENT DE
L’ESTAT DE LA CRISI SANITÀRIA

SETEMBRE 2020

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

Notes:
Entrega notes 2n Batxillerat 3 de setembre a les 12h. a l’aula

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

Horaris

Començament de curs: 10 de setembre 

Durant el mes de setembre es farà jornada continuada.

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener.

Vacances de Pasqua: de l’1 a l’11 d’abril.

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

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: 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
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)

Dia 4 de setembre de 9:00 a 13:00 

NOTA: 
La llista  dels  llibres de text  i  del  material   estarà
publicada a la pàgina web

XANDALLS

A partir  dels curs passat els xandalls es venen al mateix col·legi.  Els podreu comprar en els mateixos
horaris que els llibres o durant el curs de dilluns a divendres (de 9,15h a 14h)

AJUDES SOLIDÀRIES:
Campanya del Rebost(queviures destinats a Càritas i Projecte Home) 
Campanya Recollida de roba(destinada a Càritas)
Donacions de llibres(destinats a Fundación Centro Creat-t)
A causa de l’estat d’emergència sanitària no s’han pogut celebrar ni la cursa ni la fira solidàries.
                                                                                                                   Atentament,L’Equip Directiu


