
                             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 

 

Benvolgudes famílies, 

El motiu d’aquesta circular és informar de com es realitzaran definitivament, les reunions 
d’inici de curs.    

Totes les reunions es faran dimecres dia 8. La duració aproximada de les reunions serà de 45 
minuts. 

Educació Infantil 

 A  E.I. seran presencials amb la tutora dels vostres fills. Per complir amb la normativa de 
Conselleria els pares vendran en dos torns tal com específicam a continuació.  

- A les 9:30 

o Classe de  3 anys (4t EI): Llinatges de l’A a la G 

o Classe de 4 anys (5è EI): Llinatges de l’A a la L 

o Classe de 5 anys (6è EI): llinatges de l’A a la J 

- A les 10:30 

o Classe de  3 anys (4t EI): Llinatges de la K a la Z 

o Classe de 4 anys (5è EI): Llinatges de la M a la Z 

o Classe de 5 anys (6è EI): llinatges de la M a la Z 

Educació Primària 

Les reunions seran online. A la pàgina web del centre posarem un link el mateix dia 8 
perquè pogueu accedir a la reunió.   

- A les 11:30 realitzarem la reunió de primer cicle d’EP (1r, 2n i 3r) 

- A les 12:30 realitzarem la reunió de segon cicle d’EP (4t, 5è i 6è) 

En aquesta reunió se vos informarà de les tutories i de l’organització d’entrades, sortides i 
patis. Els aspectes més acadèmics i curriculars es realitzaran a una propera reunió de cada 
classe en particular. 

 

Educació Secundària 

Les reunions seran online. A la pàgina web del centre posarem un link el mateix dia 8 
perquè pogueu accedir a la reunió.   

- A les 17:00 realitzarem la reunió de primer i segon  d’ESO (1r, 2n ) 

- A les 18:00 realitzarem la reunió de tercer i quart d’ESO (3r, 4t) 

En aquesta reunió se vos informarà de les tutories i de l’organització d’entrades, sortides i 
patis. Els aspectes més acadèmics i curriculars es realitzaran a una propera reunió de cada 
classe en particular. 

 


