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SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRES 

    La Comissió de Biblioteca del centre us informa que a partir del proper dia 13 de novembre es 

posarà en marxa el servei de préstec de la biblioteca. L’horari d’obertura serà els dilluns i 

dimecres de 11:30h a 12:00h (temps de pati), i els divendres capvespre de 16h a 17h. 

    Cada vegada que els alumnes facin préstec es podran endur un llibre de lectura. L’hauran de 

retornar en un màxim de 15 dies. És important tenir cura dels llibres que s’emporten a casa. En 

cas que algun llibre es retorni espatllat es pagarà una sanció equivalent al valor del llibre romput. 

Els llibres de consulta, els diccionaris i les enciclopèdies només es podran consultar a la 

biblioteca. 

    Us animam a tots i totes a participar-hi.  

       

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE ROBA I TAPS 

     La Fundació Deixalles i Càritas Mallorca duen a terme la recollida i selecció de roba de 

segona mà, utilitzant-los com a eina per treballar processos d’inserció socio-laboral amb 

col·lectius vulnerables i d’exclusió social, per això demanen la nostra col·laboració.  

Podeu dur les bosses amb roba al centre fins a finals del mes de gener. Des del centre els les 

farem arribar. 

     Al mateix temps, us informam que seguim treballant en la campanya de recollida de taps. El 

depòsit de taps es troba situat a l’entrada del centre just devora el despatx de Direcció. 

 
 

LLISTAT DEFINITIU AJUDES DE MENJADOR 

     Fa uns dies va sortir publicat al BOIB el llistat definitiu dels ajuts de menjador del curs escolar 

2017-2018. El llistat definitiu està penjat al tauler d’anuncis del centre. Així mateix ja s’ha avisat 

a les famílies incloses en el llistat perquè ja puguin gaudir del servei. 

 
 

CURS DE CATALÀ PER A PARES I MARES 
  

     El Servei d’Innovació Educativa de la Conselleria ‘Educació i Universitat ofereix als pares i 

mares d’alumnes no catalanoparlants del centre un curs de formació de llengua catalana. 

     L’objectiu és que els pares i mares sense coneixements o coneixements escassos de llengua 

catalana puguin aprendre l’idioma per tal d’ajudar els fills en el seu aprenentatge. 

     La proposta inicial és que els cursos es facin en els mateixos centres on els pares i mares tenen 

matriculats els fills i, sempre que sigui possible, que els imparteixin professors del centre. 

     El curs tendria una duració de 40 hores repartides en dues sessions setmanals d’hora i mitja. 

     L’inici del curs seria a partir del 8 de gener de 2018. L’horari quedaria pendent d’establir. 
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