
Palma, 29 de juny de 2022

Benvolgudes famílies,

A continuació us detallam informació del vostre interès pel curs 2022/23:

DADES PAGAMENT MATERIAL

Agrairem que faceu els pagaments mitjançant transferència bancària al número

de compte ES5000756820800600025910. Heu d’indicar al concepte els llinatges, el

nom i el curs de l’alumne/a. Podeu enviar el comprovant per correu electrònic

(pagaments.strinitat.palma@centrosfest.net). Les famílies dels alumnes de 1r a 4t d’EP,

que no han fet la reserva de llibres i que han de pagar sols la quota del material escolar i

la plataforma de comunicació (54€), podeu fer el pagament de la mateixa manera.

En cas d'efectuar el pagament a l’escola, amb targeta bancària o en efectiu, l’horari de

secretaria és el següent:

Mes de juliol, de 8,00 h a 13,30 h

Si preferiu pagar el mes de setembre, heu d’acudir al centre, entre les 8,30 h i les 10.00 h,

el dia assenyalats segons l’etapa del vostre fill/a:

Educació Infantil i 1r i 2n d’Educació Primària, el dilluns dia 05/09.

3r, 4t, 5è i 6è d’Educació Primària, el dimarts dia 06/09.

ESO, el  dimecres dia 07/09.

Els materials (llicències, llibres,...) s’entregaran als alumnes el primer dia de

classe, sempre i quan s’hagi efectuat la totalitat del pagament.
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VENDA D’UNIFORMES

5 de setembre (dilluns): de les 10.30 h a les 13.30 h. Educació Infantil

6 de setembre (dimarts): de les 10.30 h a les 13.30 h. 3r, 4t, 5è i 6è d’Educació

Primària

7 de setembre (dimecres): de les 10.30 h a les 13.30 h. ESO

REUNIONS DE PARES

Dia/hora 16.00 h 16.30 h 17.00 h 17.30 h

6/09 4t d’EI 5è d’EI 6è d’EI

7/09 1r d’EP 2n d’EP 3r d’EP 4t d’EP

8/09 5è d’EP 6è d’EP 1r/2n d’ESO 3r/4t d’ESO

INICI DE LES CLASSES

El dia d’inici de les classes serà per a totes les etapes el 12 de setembre.

Aquest curs els nins i nines d’EI i 1, 2n i 3r d’EP entraran pel carrer Catany (només per

vianants). Aquesta entrada permet accedir al pati de l’escola. Els familiars dels alumnes

d’EI podran acompanyar als infants a les seves aules.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è d’EP i d’ESO faran ús de l’entrada del carrer Concepció.

L’alumnat d’ESO, dia 12, el primer dia de classe, començarà a les 9.00 h i acabarà a les

11.00 h (presentació del curs). A partir de dia 13 el seu horari serà l’habitual, de 8.00 h a

14, 00 h.

A partir de dia 12 de setembre començarà el servei d’escola matinera de 7.30 h a 9.00 h i

de menjador a les 14.00 h.



Els alumnes de 3 anys, del 12 al 16 de setembre, faran el període d’adaptació amb un

horari de 9.00 h a 12.00 h.

Us recordam l’horari de jornada partida a EI i EP de 9.00 h a 12.00 h i de 15.00 h a 17.00

h des de l’octubre a maig, de dilluns a dijous i els divendres de 9.00 h a 14.00 h.

Els mesos de setembre i juny l’horari serà de 9.00 h a 14.00 h.

A partir del mes d’octubre, de dilluns a dijous a les 12.00 h, comencen les activitats

extraescolars.

És obligatori l’ús de l’uniforme des del primer dia de classe. Els mesos de setembre i juny

podreu optar a què el vostre fill/a dugui el xandall de l’escola. A més enguany, ja no es

pot fer ús de l’uniforme antic, tot l’alumnat ha de dur el nou.

Us desitjam  un bon estiu.

Immaculada Massutí Sampol

Directora Titular


