INFORMACIONS GENERALS PER AL CURS 2019-2020
CENTRE CONCERTAT

COL·LEGI BEAT RAMON
LLULL
PP. Franciscans TOR

Ensenyament reglat a Infantil, Primària i Secundària, gratuït, de titularitat
religiosa.
Carrer Vent, 10 07300 Inca Mallorca
Telèfon: 971500100
email: centre@beatramonllull.org
HORARI GENERAL DEL CENTRE
INFANTIL:
Entrades: 8.50 i 14.50 h.
Sortides: 12.25 i 16.55 h.
ESO: Dilluns, Dimarts i Dijous:
Entrades: 8.50 i 15.10 h.
Sortides: 13.45 i 17.05 h.
Dimecres: de 8.50 a 13.45 h.
Divendres: de 8.50 a 12.50 h.





PRIMÀRIA:
Entrades: 8.50 i 14.50 h.
Sortides: 12.30 i 17.00 h.
BATXILLERAT:
De 7.50 a 14.55 h. (dilluns i dimecres).
De 7.50 a 13.45 (dimarts, dijous i
divendres).

Els divendres horabaixa no hi ha classe a cap nivell.
El mes de juny hi haurà jornada continuada a totes les etapes:
Infantil i Primària: tots els dies de 8:30 a 13:30 h
ESO: tots els dies de 7:50 a 13:45 h.

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE

Tots els alumnes d’ESO i 1r Batxillerat que duguin assignatures pendents, es
poden presentar a les proves de setembre. L’horari es trobarà al tauló
d’anuncis i a la plataforma Educamos.
LLIBRES DE TEXT

Al tauló d’anuncis del centre i a la plataforma Educamos es publicarà la relació
dels llibres de text que s’han d’emprar en aquest centre el proper curs. Per
facilitar la seva adquisició es vendran: al comptat, en efectiu, o targeta
bancària, els llibres corresponents a cada curs i segons el següent calendari:







Dilluns, dia 2 de setembre, 1r, 2n i 3r d’Ed. Primària.
Dimarts, dia 3 de setembre, 4t, 5è i 6è d’Ed. Primària.
Dimecres, dia 4 de setembre,1r i 2n d’ESO.
Dijous, dia 5 de setembre, 3r i 4t d’ESO.
Divendres, dia 6 de setembre, Batxillerat.
Els d’Infantil, qualsevol dia entre el 2 i el 6 de setembre.

La venda es farà de 9.00 a 13.00 h.
Observacions: A l’hora d’adquirir els llibres d’ESO i Batxillerat, els alumnes han
de saber amb certesa les optatives i modalitats que volen cursar.
Les famílies amb possibilitat de tenir descompte hauran de presentar fotocòpia
del llibre de família nombrosa o de carnet de pensionista.

CALENDARI ESCOLAR

El curs 2019-2020 començarà el dia 11 de setembre per als alumnes
d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.
La resta del calendari es comunicarà a començament de curs.

UNIFORMES I ROBA ESPORTIVA

El col·legi té establert un uniforme reglamentari i obligatori, tant per als nins
com per a les nines des d’Educació Infantil fins a l’Educació Secundària.
L’uniforme ha de dur l’emblema del col·legi, així com ha d’estar marcat amb
nom i llinatges de cada alumne/a.
La venda d’uniformes es farà a CelBlau, Carrer Escorca, 32 d’Inca. Telèfon
971504488
HONORARIS

20,03 €/mes x 9 mensualitats
General 14,20 €
3r, 4t ESO i Batxillerat 1,12 € addicionals
d’assegurança escolar obligatòria de la
Seguretat Social.
Materials escolar i fotocòpies
Segons consum.
(rebut trimestral)
Aproximadament 15 €/trimestre
SERVEIS (rebuts mensuals)
Menjador ( fixos 4 o 5 dies
7,70 €
setmanals)
Menjador
8,25 €
Escoleta matinera ( fixos 4 o 5
2,20 €
dies setmanals)
Escoleta matinera
2,50 €
Batxillerat (concert singular)
Assegurança escolar
(rebut setembre)

1. Les famílies que vulguin fer ús del menjador per als seus fills de manera
habitual hauran d’emplenar el full d’inscripció abans del començament de
curs, així com qualsevol modificació que es faci en el moment oportú.
2. Les mensualitats es podran passar per gestió bancària o per Secretaria.
Els pares dels alumnes donaran la seva conformitat mitjançant un ordre
bancari. Les autoritzacions del curs passat continuen en vigor. També
serveixen les autoritzacions donades ja per un germà d’un nou alumne.
3. Qualsevol canvi que es faci al compte del banc, així com les altes i baixes
dels diferents serveis, hauran de comunicar-se a la Secretaria abans del
dia 25 de cada mes perquè puguin tenir efecte el mes següent.
4. Les mensualitats, que es paguen per endavant, s’entregaran durant la
primera desena de cada mes, excepte la del mes de setembre que es farà
a la segona quinzena.

PREUS ESPECIALS EN ELS SERVEIS

Menjador: A les famílies que tenen 2 fills o més que utilitzen el servei del
menjador durant els 5 dies de la setmana se’ls fa un 10% de descompte a cada
un.
Llibres: 10% a les famílies nombroses o pare/mare pensionista.
50% alumnes de secundària que tenen excel·lent de totes les assignatures.

APORTACIÓ VOLUNTÀRIA

El col·legí, des de fa uns anys, té establert un sistema de col·laboració
econòmica voluntària per part de les famílies dels alumnes, en profit de
l’educació integral dels alumnes.
D’aquesta manera, les famílies col·laboren amb la Titularitat, els PP.
Franciscans TOR, en el desenvolupament dels seus objectius d’interès
general, en especial els referits a l’educació de la infància i de la joventut,
sense cap tipus de contraprestació.

COMUNICACIONS ENTRE COL·LEGI I FAMÍLIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plataforma Educativa.
Pàgina Web.
Agenda escolar.
Full informatiu quinzenal “VENT, 10”.
Entrevistes personals (prèvia sol·licitud).
A començament de curs, reunió del tutor amb els pares dels alumnes de
cada grup, segons un calendari i horari que es comunicarà.

HORARI D’OFICINA D’ESTIU

De l’1 al 31 de juliol: de 9.00 a 13.30 h.
De l’1 al 31 d’agost: de 10 a 12 h.
REUNIONS TUTORS-FAMÍLIES D’ED. INFANTIL I PRIMÀRIA





Dijous, dia 5 de setembre, Educació Infantil.
Dilluns, dia 9 de setembre, 1r, 2n i 3r de Primària.
Dimarts, dia 10 de setembre, 4t, 5è i 6è de Primària.

Totes les reunions es faran a les 19.00 h.
Les reunions d’ESO i Batxillerat es comunicaran en començar el curs.

