
Palma, 14 de juliol de 2021

Benvolgudes famílies,

A continuació us detallam informació del vostre interès pel curs 2021/22:

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

(strinitat.palma@centrosfest.net).

En cas de realitzar el pagament a l’escola amb targeta bancària o en efectiu, haureu de

demanar cita prèvia (franja horària de 12,00 h a 15,00 h) al telèfon 971716651 o al correu

indicat més amunt. Els dies assenyalats per fer els pagaments són els següents:

2 i 3 de setembre (dijous i divendres): Llicències digitals i material de venda exclusiva

a l'escola, des de 5è d’educació primària fins a 4t d’ESO.

6 de setembre (dilluns): Material d’educació infantil.

7 de setembre (dimarts): Lot complet (llibres + material de venda exclusiva a l’escola),

des de 1r a 4t d’educació primària.

8 de setembre (dimecres): Material de venda exclusiva a l’escola des de 1r a 4t

d’educació primària. Aquest dia també es realitzarà el pagament de material per part de

les famílies que tenen més d’un fill/a a l’escola.

Els materials (llicències, llibres,...) s’entregaran als alumnes quan s’hagi

efectuat la totalitat del pagament.

mailto:strinitat.palma@centrosfest.net


VENDA D’UNIFORMES

3 de setembre (divendres): de les 9,00 h a les 12,00 h. Educació Infantil

6 de setembre (dilluns): de les 9,00 h a les 12,00 h. 1r, 2n i 3r d’Educació Primària

7 de setembre (dimarts): de les 9,00 h a les 12,00 h. 4t, 5è i 6è d’Educació Primària

8 de setembre (dimecres): de les 9,00 h a les 12,00 h. ESO

REUNIONS DE PARES (presencials)

Dia/hora 16,00 h 17,00 h 18,00 h 19,00 h

2/09 4t d’EI 5è d’EI 6è d’EI

6/09 1r d’EP 2n d’EP 3r d’EP

7/09 4t d’EP 5è d’EP 6è d’EP

9/09 1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO

INICI DE LES CLASSES

El dia d’inici de les classes serà per a totes les etapes el 10 de setembre.

Aquest curs els alumnes d’EI i EP entraran pel carrer Catany (només per vianants).

Aquesta entrada permet accedir al pati de l’escola, on els mestres poden organitzar files i

fer una arribada a les aules més ordenada.

Els alumnes d’ESO faran ús de l’entrada habitual pel carrer Concepció.

L’alumnat d’ESO, dia 10, 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 13 de setembre començarà el servei d’escola matinera de 7,45 h a 9,00 h i

de menjador a les 14,00 h.



Els alumnes de 3 anys, del 10 al 17 de setembre, faran el període d’adaptació amb un

horari de 9,00 h a 12,00 h.

Enguany, tornam a l’horari de jornada partida a EI i EP de 9,00 a 12,00 i de 15,00 a 17’00

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 a 14,00. A partir de dia 13 de setembre

començarà el servei d’escola matinera de 7,45 h a 9,00 h i de menjador a les 14,00 h.

De dilluns a dijous a les 12,00 h, retornen les activitats extraescolars (enguany

renovades).

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.

Us desitjam bon estiu.

Atentament,

Immaculada Massutí

Directora pedagògica



Palma, 14 de julio de 2021

Queridas familias,

A continuación os detallamos información de vuestro interés para el curso 2021/22:

DATOS PAGO DE MATERIAL

Agradeceremos que hagáis los pagos mediante transferencia bancaria al número de cuenta

ES5000756820800600025910. Tenéis que indicar en el concepto los apellidos, el nombre y el

curso del alumno/a. Podéis enviar el comprobante por correo electrónico

(strinitat.palma@centrosfest.net).

En caso de realizar el pago en el colegio con tarjeta bancaria o en efectivo, tendréis que pedir cita

previa (franja horaria de 12,00 h a 15,00 h) al teléfono 971716651 o al correo indicado más arriba.

Los días señalados para hacer los pagos son los siguientes:

2 y 3 de septiembre (jueves y viernes): Licencias digitales y material de venta exclusiva en la

escuela, desde 5.º de educación primaria hasta 4.º de ESO.

6 de septiembre (lunes): Material de educación infantil.

7 de septiembre (martes): Lote completo (libros + material de venta exclusiva en la escuela),

desde 1.º a 4.º de educación primaria.

8 de septiembre (miércoles): Material de venta exclusiva en la escuela desde 1.º a 4.º de

educación primaria. Este día también se realizará el pago de material por parte de las familias que

tienen más de un hijo/a en la escuela.

Los materiales (licencias, libros,...) se entregarán a los alumnos cuando se haya efectuado la

totalidad del pago.



VENTA DE UNIFORMES

3 de septiembre (viernes): de las 9,00 h a las 12,00 h. Educación Infantil

6 de septiembre (lunes): de las 9,00 h a las 12,00 h. 1.º, 2.º y 3.º de Educación Primaria

7 de septiembre (martes): de las 9,00 h a las 12,00 h. 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria

8 de septiembre (miércoles): de las 9,00 h a las 12,00 h. ESO

REUNIONES DE PARES (presenciales)

Día/hora 16,00 h 17,00 h 18,00 h 19,00 h

2/09 4t EI 5è EI 6è EI

6/09 1r EP 2n EP 3r EP

7/09 4t EP 5è EP 6è EP

9/09 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

INICIO DE LAS CLASES

El día de inicio de las clases será para todas las etapas el 10 de septiembre.

Este curso los alumnos de EI y EP entrarán por la calle Catany (sólo para peatones). Esta entrada

permite acceder al patio del colegio , donde los maestros pueden organizar filas y hacer una

llegada a las aulas más ordenada.

Los alumnos de ESO harán uso de la entrada habitual por la calle Concepció.

El alumnado de ESO, día 10, el primer día de clase, empezará a las 9,00 h y acabará a las 11,00 h

(presentación del curso). A partir del día 13 su horario será el habitual, de 8,00 h a 14, 00 h.



Los alumnos de 3 años, del 10 al 17 de septiembre, realizarán el periodo de adaptación con un

horario de 9,00 h a 12,00 h.

Este año, volvemos al horario de jornada partida en EI y EP de 9,00 a 12,00 y de 15,00 a 17’00

desde octubre a mayo, de lunes a jueves, y los viernes de 9,00 h a 14,00 h.

Los meses de septiembre y junio el horario será de 9,00 a 14,00. A partir del día 13 de septiembre

empezará el servicio de guardería de 7,45 h a 9,00 h y de comedor a las 14,00 h.

De lunes a jueves a las 12,00 h, volvemos a ofertar las actividades extraescolares (este año

renovadas).

Es obligatorio el uso del uniforme desde el primer día de clase. Los meses de septiembre y junio

podréis optar a que vuestro hijo/a lleve el chándal de la escuela.

Os deseamos buen verano.

Atentamente,

Immaculada Massutí

Directora pedagógica


