
 

 
 
 
 
 
 

Benvolgudes famílies, 

Col·legi Sant Bonaventura 
telf. 971 66 04 53 

e mail: secretaria@santbonaventura.net 
Carrer Convent, 25. 07620. Llucmajor 

 

 
Ja ha arribat el darrer dia del curs. Atesa la situació actual d’alerta sanitària us volem informar que 

els butlletins de notes estaran a la vostra disposició al GESTIB famílies, al menú de Qualificacions- 
Avaluació. No hi haurà entrega de notes, però si teniu dubtes amb les qualificacions podeu enviar un correu 
a direccio@santbonaventura.net 

 

Per tal de preparar el curs que ve i amb la intenció de facilitar-vos les gestions, el centre per primera 
vegada, encarregarà i reservarà tot el material que necessitin els/les vostres fills/filles per començar el 
proper curs. També aquest sistema està pensat per evitar el mínim contacte possible i evitar contagis del 
COVID-19. 

La matrícula pel curs 2020-2021 la farem a distància amb el pagament quota de fotocòpies i reserva 
de llibres: 

Fotocòpies + agenda: 60 euros (OBLIGATORI) 

Material (un lot de material escolar a principi de curs): 30 euros (VOLUNTARI)  

Reserva de llibres : 20 euros (VOLUNTARI) 

 
El llistat de llibres i material escolar està penjat a la nostra pàgina web. 

Es tracta d’ingressar els diners al nostre número de compte per tal de reservar els llibres i tot el 
material escolar pel curs que ve, així com, la roba esportiva. El mes d’agost també podeu fer les reserves,  
però el material es comanarà per setembre. El mes de setembre podreu recollir el lot i pagar la resta dels 
diners. 

Podeu fer la transferència abans de dia 17 de juliol al número de compte: 

ES38 0049 0289 7420 1010 3306 
 

 
 CONCEPTE FOTOCÒPIES + NOM DEL NIN/A 
 CONCEPTE LLIBRES + NOM DEL NIN/A 
 CONCEPTE MATERIAL ESCOLAR + NOM DEL NIN/A 

 

La roba esportiva es pagarà pel setembre juntament amb el total de llibres encomanats. 

Si voleu reservar la roba esportiva podeu enviar un correu a secretaria@santbonaventura.net 

També la podeu reservar per setembre. 

El llistat de llibres el traurem quan la Conselleria d’Educació ens doni les instruccions pel curs 2020-2021.



AMIPA 
 

Les avantatges de fer-se soci de l’AMIPA són: 

 Descompte del preu dels llibres. 
 Descompte en les excursions. 
 Ajuda en el viatge d’estudis 
 Es fan berenars per l’alumnat ( com el dia de la fruita) 
 Premis dels dibuixos de Nadal 
 Participació a sa Rua 
 Descompte en roba esportiva del centre  

 

Per fer-se soci de l’AMIPA, les quotes són: 

23 euros / alumne/a 33 

euros/ dos germans 

38 euros/ tres o més germans 

 

CONCEPTE QUOTA AMIPA+ NOM DE L’ALUMNE/A 

IBAN ES31 2100 4879 4322 0002 8824 
 
 

Tot el claustre de professors els desitja unes bones vacances d’estiu 
 
 
 

Atentament, 

La direcció del centre 


