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A s’Arenal, 16 de juny de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Acabant aquest curs tan estrany ens queden algunes cosetes per fer. 

 

1. ENTREGA DE NOTES 

L’entrega de notes es farà de manera escalonada, en dies distints. Els tutors dels 
vostres fills vos enviaran informació sobre l’hora que vos correspon venir a cercar les 
notes. Pregam màxima PUNTUALITAT. Recordau que les notes s’entreguen als pares, si 
no podeu venir heu de fer una autorització a la persona a la qual deleguen. 

- Alumnes de 4t d’ESO: dia 23 de juny. Pel carrer Antoni Catany (devora porta 
d’educació primària) 

- Alumnes d’Educació infantil:  dia 24 de juny  

o Les famílies dels alumnes de 3 anys (Classe dels veterinaris) per la porta 
d’educació infantil. Carrer Vicaria 

o Les famílies dels alumnes de 4 anys (classe dels metges) pel carreró (normalment 
per on entren els d’ESO) 

o Les famílies dels alumnes de 5 anys (classe dels astronautes) pel carrer d’Antoni 
Catany  (devora porta d’educació primària ) 

- Alumnes d’Educació Secundària: dia 25 de juny  

o Les famílies dels alumnes de 1r ESO: per la porta d’educació infantil. Carrer Vicaria 

o Les famílies dels alumnes de 2n ESO: pel carreró (porta d’Educació Secundària) 

o Les famílies dels alumnes de 3r ESO: pel carrer Antoni Catany (devora porta 
d’educació primària) 
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- Alumnes d’Educació Primària: dia 26 de juny: dos torns (9 a 11:30 i 11:30 a 
13:30) 

o Les famílies dels alumnes de 1r EP. Primer torn, pel carrer d’Antoni Catany  
(devora porta d’educació primària ) 

o Les famílies dels alumnes de 2n EP. Segon torn, pel carrer d’Antoni Catany  (devora 
porta d’educació primària ) 

o Les famílies dels alumnes de 3r EP, Primer torn, pel carreró (normalment per on 
entren els d’ESO) 

o les famílies dels alumnes de 4t EP. Segon torn, pel carreró (normalment per on 
entren els alumnes d’ESO) 

o les famílies dels alumnes de 5è EP. Primer torn, al carrer Vicaria (porta d’educació 

infantil) 

o les famílies dels alumnes de 6è EP. Segon torn, al carrer Vicaria (porta d’educació 

infantil) 

La recollida es farà seguint les mesures de seguretat i distanciament pròpies de la 

situació que estam vivint ara. És necessari l’ús de mascareta per accedir al recinte 

escolar. Quan entreu tindreu a la vostra disposició gel hidroalcohòlic. 

2. RECORDATORI PAGAMENT CURS 2019-2020 

Totes les famílies que tenguin pendent un pagament han de pensar a fer l’abonament. 

El dia de l’entrega de notes podeu passar a pagar-ho per secretaria.  

Al setembre quan tornem a començar, vos farem un descompte de la part 

proporcional que no hem consumit aquest tercer trimestre. 

3. COMUNICAT ORGANITZACIÓ CURS 2020-2021 

 

Com ve sabeu, des del ministeri d’Educació i des de Conselleria de Sanitat i  de 

Salut s’està treballant en el funcionament del curs que ve. L’objectiu inicial és que el 

curs pugui començar amb normalitat i amb ensenyament totalment presencial. Ara bé, 

l’evolució de la pandèmia marcarà les decisions i  des de l’escola s’està treballant en 

tots els possibles escenaris. Tot d’una tenguem informació oficial, vos la comunicarem, 

com hem fet fins ara. 
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4. RESERVA LLIBRES DE TEXT 2020-2021 

Com tots els anys a finals de juny, els pares realitzau una reserva dels llibres de text de 

cara al curs següent. 

Agraïm la col·laboració de totes les famílies que l’any passat compraren els llibres en el 

centre i que es varen fer socis de l’AMIPA. Gràcies a la vostra col·laboració, i a les 

aportacions que fa la pròpia  escola, el centre millora dia a dia. 

Enguany, s’ha millorat la infraestructura informàtica de les aules (compra d’ordinadors 

d’aula, i canvi d’aparells d’aire acondicionat i calefacció). Cal dir que aquelles famílies 

que ens comprin els llibres tindran un descompte del 5% sobre la despesa feta. 

Els llibres es vendran dia 7 de setembre, però per evitar aglomeracions, vos 

comunicarem  l’horari a la nostra pàgina web i penjarem cartells a les portes. 

Gràcies per la vostra col·laboració i retornau aquest full complimentat el dia d’entrega 

de les notes o manifestau el vostre interès mitjançant correu electrònic al tutor/a. 

Jo, ___________________________________________________________________ 

pare/mare de l’alumne/a __________________________________________________ 

que actualment cursa ____________ 

   Estic interessat en la reserva de tots els llibres de text pel proper curs 2020/21 

   Estic interessat en la reserva d’alguns llibres de text pel proper curs 2020/21 

   No estic interessat en la reserva de llibres de text pel proper curs 2020/21 

 

 

S’Arenal, 16 de juny de 2020 

 

Equip directiu 

 

  

 


