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Benvolgudes famílies, 

 
El motiu d’aquesta circular és informar-vos sobre com es realitzaran les 
reunions de curs, abans d’iniciar el curs . 

Com sabeu, les circumstàncies actuals han canviat el nostre dia a dia i les 
nostres maneres de treballar. 

La normativa actual no permet reunions de pares de més de 10 persones. Per 

aquest motiu es realitzaran mitjançant la plataforma MEET que  ja vàrem fer 

servir durant el confinament. 

L’enllaç per connectar-vos es penjarà a la web el mateix dia de la reunió . La 
durada prevista de les reunions seran de 45 minuts aproximadament. 

 

Ed. Infantil 

Ed. Infantil 3 anys: Dimarts 8 setembre Es faria presencial en grup 
màxim de 10 persones . 

1r grup: 9,30. 

2n grup: 10,30 

3r grup: 11,30 

S’ avisarà a les famílies del torn al qual han d’assistir. Pensau que només 
pot venir un pare o mare per família. 

 

Ed. Infantil 4 anys: Dimarts 8 setembre 12,30 (via telemàtica- Connexió 
Meet) 

Ed. Infantil 5 anys: Dimarts 8 setembre 17,00 (via telemàtica- Connexió 
Meet). 

 

Ed. Primària 

1r i 2n EP: Dilluns 7 setembre a les 16,30 (via telemàtica- Connexió 
Meet). 

3r-4t EP: Dilluns 7 setembre a les 17,30 (via telemàtica- Connexió Meet). 

5è – 6è EP: Dilluns 7 setembre a les 18,30 (via telemàtica- Connexió 
Meet). 



COL·LEGI SANT VICENÇ DE PAÜL 
GG. DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL 

C/ Catany núm. 5, s'Arenal (Llucmajor) 

C.P. 07600. Illes Balears 
Telf.: 971 440104. Fax: 971 440834 

e-mail: svpaula@planalfa.es 

 

 

ESO 

1r ESO: Dimecres 9 setembre 17,00 (via telemàtica- Connexió Meet). 

2n- 3r- 4t ESO: Dimecres 9 setembre 18,00 (via telemàtica- Connexió 
Meet). 

 

INICI DE CURS 

La normativa que estableix Conselleria d’Educació juntament amb la 
Conselleria de Salut, per aquest inici de curs determina que la incorporació 
de l’alumnat sigui de manera esglaonada en grups màxim de 150 alumnes 
cada dia. També estableix aquesta normativa que s’ha de començar pel 
cursos inferiors, per això ho hem organitzat l’inici de curs de la següent 
manera: 

 

Dijous, 10 setembre: 
 

 HORARI ACOLLIDA 

ED. INFANTIL 9,00- 12,00 

1R- 2N EP 9,00-12,00 

 
L’horari varia dins aquesta franja perquè les entrades i sortides s’han de 

fer esglaonades. Durant la reunió d’inici de curs vos donarem més informació, 
de les hores, i també ho podreu consultar a la web del centre. 

 

Divendres, 11 setembre: Els alumnes que havien començat el dia 10, 
aquest dia realitzaran ja la jornada normal. 

 

 HORARI ACOLLIDA 

3r- 4t- 5è i 6è EP 9,00- 12,00 

 HORARI JORNADA 

SETEMBRE 

ED. INFANTIL 8,30-13,30 

1r-2n EP 8,30-13,30 
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L’horari varia dins aquesta franja perquè les entrades i sortides s’han de 
fer esglaonades. Durant la reunió d’inici de curs vos donarem més informació, 
de les hores, i també ho podreu consultar a la web del centre 

 
 

 
Dilluns, 14 setembre: 

 

 HORARI ACOLLIDA 

3r i 4t d’ESO 9,00- 11,00 

1r i 2n d’ESO 11,15- 13,15 

  

 HORARI JORNADA 

SETEMBRE 

ED. INFANTIL 8,30-13,30 

ED. PRIMÀRIA 8,30-13,30 

 
L’horari varia dins aquesta franja perquè les entrades i sortides s’han de 
fer esglaonades. Durant la reunió d’inici de curs vos donarem més 
informació, de les hores, i també es disposarà a la web del centre. 
Aquest dia s’informarà als alumnes de l’aula que li correspon anar i de 
com han d’ésser les rutines d’entrades i sortides. 

 

Dimarts, 15 setembre: Tot l’alumnat de totes les etapes farà el seu 
horari de setembre. 

Ed. Infantil- Ed. Primària: 8,30-13,30 

ESO: 8,00- 14,00 

 
L’horari varia dins aquesta franja perquè les entrades i sortides s’han de 

fer esglaonades. Durant la reunió d’inici de curs vos donarem més informació. 
 

ÉS MOLT IMPORTANT PER A LA SEGURETAT DE TOTS MANTENIR LA 
DISTÀNCIA DE SEGURETAT, I SER PUNTUALS ( a les entrades i sortides). 
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ALTRES INFORMACIONS: 

L’escola està treballant en l’organització de l’escoleta matinera i del 
servei de menjador. Durant la setmana del 14 al 19 de setembre vos enviarem 
un qüestionari per conèixer quines famílies necessiten fer ús del servei, per tal 
de poder organitzar-los ja que la normativa de Conselleria d’ Educació i 
Conselleria de Salut, marquen unes condicions restrictives en aquests  
aspectes, i necessitam fer una organització adient. 

 

Entenem les vostres preocupacions en aquest curs que s’inicia amb una 
situació tan excepcional. Vos volem comunicar que l’escola està treballant amb 
tots els recursos que disposa i segueix totes les indicacions de Conselleria d’ 
Educació i Salut per tal de dur a terme les accions que són necessàries. 

 

Com totes les coses que es fan noves, potser sorgiran incidències o 
necessitareu resoldre algun dubte. Si és així, podeu enviar un correu electrònic 
o telefonar al telèfon de l’escola on es prendrà nota de la vostra petició i se vos 
donarà resposta el més prest possible. 

 
 

 
Salutacions i recordau que JUNTS FEIM ESCOLA. 

Professorat Col·legi Sant Vicenç de Paül 


