
  

 

PP FRANCISCANS TOR 

 

Avda. Fra Joan Llabrés, 1 

07600 S’Arenal-Palma 

Tel.: 971269912 Fax: 971265054 

Codi del centre: 07004084 

secretaria@porciuncula.org 
direccio@porciuncula.org 

 

INFORMACIONS GENERALS PER AL CURS  
2019 – 2020 

 
 

CALENDARI ESCOLAR 
 El curs 2019-2020 començarà per a Infantil, Primària i Secundària el dia 11 de setembre 

seguint per aquest primer dia el següent horari: 
 Primària, de 09:00 a 12:30 hores 
 Infantil, de 09:30 a 12:00 hores   
 Secundària, de 10:00 a 13:00 hores  

 Per facilitar el primer contacte dels alumnes de tres anys amb el centre els dies 11, 12, 13 de  
setembre es podran recollir els infants a les 12:30 h i no tornar a l’horabaixa. 

 La resta del calendari es comunicarà a començament de curs. 

  

ENTRADES I SORTIDES 
 Les entrades al col·legi es podran fer tant per l’entrada a les instal·lacions esportives com 

per la de la plaça, excepte a la sortida i l’entrada del migdia d’Ed. Infantil i d’Ed. Primària 
que es farà per l’entrada de la plaça. 

 Quan l’entrada es realitzi per la plaça del col·legi, els cotxes s’han de deixar al pàrking de 
davant l’església per tal d’evitar problemes circulatoris. 

 Per tal de facilitar la seguretat dels nostres alumnes i l’organització del centre s’ha de tenir 
en compte que: 

 
 Els alumnes de Primària no han d’arribar al col·legi abans de les 8:30 hores a no ser que 

utilitzin el servei d’escola matinera. 
 Les famílies d’Infantil i Primària han de ser puntuals per recollir als infants si no queden 

a dinar ( a les 12:30). L’entrada de la plaça només estarà oberta de 12:20 a 12.45 h i no 
es tornarà a obrir fins a les 14:20 h , excepte el dimecres. 

 Els alumnes d’Infantil i Primària que no utilitzin el servei de menjador escolar NO poden 
quedar dins el recinte escolar. 

 Els alumnes d’ESO que necessiten quedar a l’escola  fins a les 16:30 han de complir les 
normes i les indicacions de l’escola i han de quedar a la biblioteca. 

 L’atenció als alumnes que no tenen activitats extraescolars i que són a l’escola en sortir 
a les 16:30 ( a les 16:00 h el divendres) és exclusivament dels pares. 

 TELÈFON MÒBIL: Està prohibit durant l’activitat docent. L’escola no se’n 
responsabilitza de pèrdua o robatori. 

 No es pot fumar ni entrar animals dins el recinte 

 

HORARI: L’horari general del curs 2019-2020 serà el següent: 
 
INFANTIL  I PRIMÀRIA  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 a 12:30 
14:30 a 16:30 

9:00 a 12:30 
14:30 a 16:30 

9:00 a 12:30 
 

9:00 a 12:30 
14:30 a 16:30 

9:00 a 12:30 
14:30 a 16:00 

El mes de juny es farà jornada continuada de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres. Hi haurà servei 
de menjador i custòdia de 14:00 a 16:30.  
 
SECUNDÀRIA 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

7:55 a 14:30 7:55 a 15:25 7:55 a 13:00 7:55 a 14:30 7:55 a 14:30 
 

 

 

GESTIÓ DE PAGAMENTS 
Els rebuts de tots els alumnes es passaran per gestió bancària.  Els pares dels alumnes donaran la 
seva conformitat mitjançant un ordre bancari que han d’emplenar a secretaria. Les autoritzacions 
del curs passat continuen en vigor. També serveixen les autoritzacions donades ja per un germà 
d’un nou alumne 
Qualsevol canvi que es faci al compte del banc, així com les altes i baixes del menjador, hauran 
de comunicar-se a la Secretaria abans del dia 20 de cada mes perquè puguin tenir efecte el mes 
següent. 
La facturació de cada mes es passarà la primera desena,excepte la del mes de setembre que es 
farà la segona quinzena 
El centre facilitarà determinat material escolar necessari. Aquest material es carregarà en el 
rebut  mensual amb un cost de 7,19 €. (S’actualitzarà en el mes de setembre) 

 

COMUNICACIONS ENTRE COL·LEGI I FAMÍLIA 
 A començament de curs hi haurà una reunió del tutor amb els pares dels alumnes de 

cada curs segons un calendari i horari que es comunicarà. 
 Vos recordam: 

  el web del col·legi: www.porciuncula.org 

 Correus:  
 secretaria@porciuncula.org (secretaria) 
 direccio@porciuncula.org (direcció) 
 col·laboraciofamiliar@porciuncula.org (col·laboració familiar voluntària) 
 porciunculace@gmail.com (consell escolar)  
 apa@porciuncula.org (APA) 
 plataforma@porciuncula.org (educamos) 
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MENJADOR ESCOLAR 
 

 Les famílies disposaran de les següents opcions segons els dies de la setmana que utilitzin el 
servei: 

 
OPCIÓ A 

5 dies a la setmana 7’40€ x dies lectius que té el mes.  

OPCIÓ B 
4 dies a la setmana 
(no el dimecres). 

7,75 x dies lectius que té el mes 

OPCIÓ C Tiquet diari 
8,00 € (Quan el servei s’utilitzi durant tres o 
menys dies per setmana) 

  

 Aquests preus estan pendents d’actualitzar pel proper curs.  
 

 A la secretaria del centre es podran comprar blocs de10 tiquets. 
 Els tiquets s’han de pagar al comptat el mateix dia o, en casos especials el dia següent 

(no es poden abonar pel banc). 
 El dia que s’hagi d’utilitzar el servei de menjador es lliurarà un tiquet emplenat a la 

mateixa secretaria fins a l’hora de l’esplai (a les 11:00 hores). 
 Els tiquets caduquen amb el curs escolar. 

 Les famílies nombroses que utilitzin els servei de menjador per a tots els seus fills tendran 
una reducció del 10% (tres o més  fills de la família nombrosa han d’utilitzar el servei de 
menjador del nostre centre). 

 El servei de menjador i custòdia es facturarà mensualment per domiciliació bancària, es 
facturaran deu rebuts mensuals.  

 Aquelles famílies que hagin finalitzat el curs amb rebuts pendents o que acumulin tres 
rebuts impagats o retornats, durant el curs escolar,  hauran de fer ús d’aquest servei a 
través de l’opció de tiquets i no podran optar per la facturació mensual fins que estiguin al 
corrent de tots els pagaments. 

 A partir del 3r dia consecutiu d’absència, en el cas dels alumnes que optin per l’opció A,  i a 
partir del 2n en el cas dels alumnes de l’opció B, i únicament per malaltia, l’administració 
del centre retornarà el cost d’aquest servei dels dies que han faltat. La devolució es 
realitzarà mensualment i mitjançant abonament en el rebut. Els pares comunicaran a 
l’administració el nombre total d’absències. 

  
LLIBRES DE TEXT, ROBA ESPORTIVA I BATA D’INFANTIL 
 
En el tauló d’anuncis del centre es publicarà la relació dels llibres de text que s’han d’emprar en 
aquest centre el proper curs.  

Per tal d’agilitzar la venda de llibres de text, durant els mesos d’estiu, es podran reservar   
(instruccions a final de curs). 

La venda de llibres no reservats serà a l’horari de  9:00 a 13:00 hores: 

 2 de setembre- Infantil i 1r de Primària 

 3 de setembre- 2n, 3r i 4t de Primària 

 4 de setembre- 5è i 6è de Primària 

 5 de setembre-1r i 2n d’ESO 

 6 de setembre- 3r i 4t d’ESO 

 Fins dia 20 de setembre- Devolucions i canvis 
 
Els llibres reservats es recolliran a de 14:00 a 16:00 hores, dels dies 2 a 6 de setembre.  
 
Els llibres s’han d’abonar al comptat i el pagament es podrà fer tant en efectiu com amb targeta 
bancària. Les bosses emprades es cobraran al mateix rebut dels llibres. 
 

Observacions:  
No es despatxaran llibres de text als alumnes amb rebuts pendents d’abonar de cursos anteriors. 
Recordau que la bata és obligatòria a Infantil i el xandall i roba esportiva a Primària i  a ESO per 
a les classes d’Educació Física. 
La bata i la roba esportiva es vendrà la primera setmana del curs escolar. 

  
PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE 
Tots els alumnes d’E. Secundària amb qualque assignatura suspesa pel juny, s’hauran de 
presentar a les proves de setembre dilluns  dia 2, dimarts dia 3 i dimecres dia 4. L’horari 

d’aquestes es comunicarà als interessats i es trobarà també al tauló d’anuncis i al blog d’ESO. 

  
TAQUILLES ESO 
Les taquilles són de caràcter obligatori a TOTA ESO, la quota  (24 €) s’abonarà al rebut 
d’octubre. CADA ALUMNE HA DE DUR EL SEU PROPI PANY I ESPERAR A QUE SE LI ASIGNI TAQUILLA 
(preu a confirmar per setembre) 

 
SERVEIS  PSICOPEDAGÒGICS I ASSEGURANÇA ESCOLAR  

 Serveis psicopedagògics: 5,74 euros/mes 

 A la mensualitat de setembre, tots els alumnes abonaran l’assegurança d’accidents, que 
cobreix qualsevol accident ocorregut en el col·legi, visites o excursions, sota la vigilància 
d’un professor. Preu: 12.94  €/any. 

 Tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO abonaran 1.55 € /any en concepte d’assegurança 
obligatòria escolar de la Seguretat Social i es carregarà a la mensualitat de setembre. 
 
Aquests preus estan pendents d’actualitzar pel proper curs 

  HORARI DE SECRETARIA A L’ESTIU 

 De dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores. 

 Tancat per vacances: del dia 22 juliol al 6 d’agost, ambdós inclosos. 
 

COL·LABORACIÓ FAMILIAR VOLUNTÀRIA 
A totes les famílies que, voluntàriament, vulguin aportar la seva ajuda al centre, se’ls  passarà, 
mensualment, un rebut.  La informació específica es donarà a la matriculació i a l’inici de curs.  
Tots els vostres fills en sortiran beneficiats. Agraïm la vostra col·laboració. 

 


