
 
 

       

                     Palma a 20 de agosto de 2021 

 

           NOTA INFORMATIVA CURSO 2021-2022 

 

Apreciadas familias, 

En primer lugar les damos la bienvenida al nuevo curso escolar y esperamos que esta nueva 
etapa educativa que inician sus hijos/as, sea enriquecedora y favorezca su formación académica 
y personal. 

Las reuniones informativas con los tutores de sus hijos/as se llevarán a cabo el día 6 de 
septiembre, a las 10,30 h. vía Microsoft Teams,  donde se plantearán los objetivos del curso de 
1º de Educación Primaria, así como todos los temas organizativos. 

Sin embargo, les adelantamos algunos aspectos importantes: 

-El inicio de curso es el día 10 de septiembre. 

-La entrada será a las 8,45 h. por la Calle Jesús, donde les esperarán los tutores/as. 

-La salida de los no-mediopensionistas será a las 12,55 h. 

-La salida por la tarde será a las 16,55 h. 

-Los niños/as deberán llevar mascarilla, como marca la normativa sanitaria. 

-Sus hijos/as traerán mochila de pequeño tamaño, dado que únicamente en ella, diariamente 
llevarán la merienda, la agenda escolar, que les facilita el Centro y, determinados días, un libro 
de lectura. 

-En la reunión del día 6 de septiembre, se les informará de los días de Educación Física para que 
vengan con el equipo deportivo del Colegio. 

-Las clases extraescolares se iniciarán el 1 de octubre, y previamente se les informará de la oferta 
para el curso 2021-2022. 

Muchas gracias de antemano por su colaboración. 

 

La Dirección. 

 

 

 

                       



 
 

 

Palma a 20 d´agost de 2021 

 

         NOTA INFORMATIVA CURS 2021-2022 

 

 

Benvolgudes famílies, 
 
En primer lloc els donam la benvinguda al nou curs escolar i esperam que aquesta nova etapa 
educativa que inicien els seus fills/es, sigui enriquidora i afavoreixi la seva formació acadèmica i 
personal. 
 
Les reunions informatives amb els tutors/ tutores dels seus fills/es es duran a terme dia 6 de 
setembre, a les 10:30, via Microsoft Teams. S’hi plantejaran els objectius del curs de 1r 
d'Educació Primària, així com tots els temes organitzatius. 
 
No obstant això, els avancem alguns aspectes importants: 
 
-L'inici de curs és dia 10 de setembre. 
 
-L'entrada serà a les 8:45 pel c/Jesús, on els esperaran els tutors/es. 
 
-La sortida dels no-mediopensionistas serà a les 12:55. 
 
-La sortida a la tarda serà a les 16:55. 
 
-Els alumnes hauran de portar mascareta, com marca la normativa sanitària. 
 
-Els seus fills/es portaran motxilla de petita grandària, ja que cada dia únicament hi portaran el 
berenar, l'agenda escolar, que els facilita el Centre i, només determinats dies, un llibre de 
lectura. 
 
-En la reunió del dia 6 de setembre, se'ls informarà dels dies d'Educació Física perquè venguin 
amb l'equip esportiu del Col·legi. 
 
-Les classes extraescolars s'iniciaran l'1 d'octubre. Prèviament se'ls informarà de l'oferta per al 
curs 2021-2022. 
 
Moltes gràcies per endavant per la seva col·laboració. 
 
 
La Direcció. 
  
 


