
Col·legi Sant Bonaventura

telf. 971 66 04 53

email: secretaria@santbonaventura.net

C/ Convent, 25. 07620. Llucmajor

Benvolgudes famílies,

Benvinguts i benvingudes a un nou curs. Us passam les informacions necessàries per començar el

curs amb força i ganes.

Inici del curs 2022/2023

Primària: dilluns, 12 de setembre de 8:45 h a 13:45 hores

Secundària: dilluns, 12 de setembre de 8:00 a 13:50 hores

Secretaria

L’horari de secretaria serà de 9 a 13 hores, per qualsevol dubte. També podeu telefonar al centre

o enviar un correu electrònic. Si no teniu usuari de Gestib, passau pel centre per configurar-lo.

Enguany les comunicacions centre- famílies seran, bàsicament, per Gestib.

Escoleta matinera

Comença dia 12 de setembre, a les 7:30 hores.

El preu per l’alumnat fixe és 50 euros/mes, 30 euros/mes 2 germans

El preu pels alumnes eventuals és de 3 euros/dia.

Menjador

El menjador comença dia 12 de setembre. Les possibilitats són:

1. Menú de Can Arabí : emplenau la domiciliació bancària.

2. Alumnat fixe amb túper amb el menjar de casa: s’encalentirà al menjador i pagaran 4

euros/dia.

Material escolar

El preu de la roba esportiva és

- Camiseta màniga curta 14 euros , 13 euros pels qui són de l’AMIPA

- Dessuadora 25 euros, 23 si sou socis de l’AMIPA

Tenim roba esportiva de 2a mà a meitat del preu establert.

Les activitats de tenis i natació s’han de pagar abans de dia 30 de setembre.

● Tenis (de 1r a 6è): 25 euros anual (ACTIVITAT DE CARÀCTER VOLUNTARI)

● Natació (de 3r a 6è): 25 euros anual (ACTIVITAT DE CARÀCTER VOLUNTARI)
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Llibres de text

Els llibres de text i llicències digitals es vendran a principi de curs de la següent manera:

Dia 5 de setembre de 9 a 13 hores: es vendran els llibres de 1r, 2n i 3r de primària.

Dia 6 de setembre de 9 a 13 hores: es vendran els llibres de text i llicències de 4t, 5è i 6è de

primària.

Dia 7 de setembre de 9 a 13 hores: es vendran els llibres de text i llicències d’ESO.

Dia 5 de setembre de 16 a 18 hores, també serem al centre pels qui no puguin venir el matí.

Reunions:

Les dates de reunions de pares i mares amb tutors i tutores seran les següents:

PRIMÀRIA

Dimarts   6 de setembre: 1r i 2n de primària 18:30 hores

Dimecres 7 de setembre: 3r i 4t de primària 18:30 hores

Dijous       8 de setembre: 5è i 6è de primària 18:30 hores

ESO Dimecres, 21 de setembre a les 17 hores

AMIPA

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

● 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 x alumne/a

❖ 33 euros x dos germans

❖ 38 euros x tres o més germans

Moltes gràcies i bon començament de curs

Atentament,

L’equip educatiu


