
                             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,   

Com bé sabeu demà donarem inici al servei d’escola matinera i de menjador escolar. 

Totes les famílies que heu demostrat el vostre interès davant aquests serveis hauríeu 
de saber: 

ESCOLA MATINERA 

Comença a les 8:00 h, podeu entrar per la porta del carrer Vicària allà vos estarà 
esperant el responsable diari de l’escola matinera. 

Els nins estaran a les classes d’abaix de l’edifici d’infantil. Estaran separats per grups 
classe i dedicaran l’estona a acabar deures, repassar lliçons, dibuixar o pintar ... 

A l’hora corresponent a cada grup seran acompanyats a les seves classes 

El preu durant el mes de setembre (1/2 hora) serà de 1€ 

El preu a partir del més d’octubre ( 1hora) serà de 2 €. 

El diners els podeu donar al responsable d’aula matí . 

 

MENJADOR.  

Els nins que  quedin al menjador portaran els diners a classe on  a primera hora es 
passarà llista de les persones que vulguin gaudir d’aquest servei. 

En acabar la jornada escolar els nins quedaran a la seva aula fins que la persona 
responsable de menjador els vagi a recollir i els dugui a l’edifici d’infantil on s’oferirà el dinar. 

Els pares podran venir a recollir als seus fills pel carrer vicaria fins a les 15:30h. 

El preu de menjador i estància en el centre serà de 8 € (pregam que sempre que puguin 
portin la quantitat exacta per agilitzar el procés). 

 

Recordam que els nins estaran amb responsables de l’escola (personal de serveis o 
professors) tot el temps i que ells s’encarregaran de donar les normes corresponents per 
poder gaudir el m+acim possible d’aquest servei. 

 

Salutacions, i molta salut 

Equip directiu 

 

 


