
 

                                           INFORMACIÓ 

 

Començarem el curs el dia 12 de setembre. A continuació detallarem 

els horaris de les distintes etapes. 

 

ALUMNES D’ESO 

Dia 12 de setembre tendran tutoria de 10-12h i després poden sortir. 

A partir de dia 13, tendran horari normal de 8 a 14 hores 

 

PRIMARIA 

Dia 12 -i fins dia 23 de setembre- faran horari continuat de 9 a 14 

hores. 

A partir de dia 26 de setembre, l’horari serà l’habitual: de 9 a 12 i de 3 

a 5. 

 

INFANTIL 

Els alumnes de 5è i 6è d’Infantil dia 12 -i fins dia 23 de setembre- faran 

horari continuat de les 9 fins a les 14 h. 

Els alumnes de 4t d’Infantil (3 anys) tendran un horari especial els dies 

12, 13, 14, 15 i 16 de setembre. A partir del dia 19, seguiran el mateix 

horari que els alumnes d’Infantil de 4 i 5 anys. 

A partir de dia 26 de setembre, farem el següent horari: 

De 9 a 12h i de 15,05 a 17,05 h. 

 

Menjador i Aula Matí, a partir de dia 13 i tot el curs. 

Esperam tenir un  bon curs i que recuperem les relacions positives 

amb tots vosaltres. 

 

Bon estiu i molta salut. 
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CARTA a les 

FAMÍLIES 

El que facis en la vida, fes-ho 

amb tot el cor 



  

                           Responsables i solidaris per humanitzar el món                                                          Responsables i solidaris per humanitzar el món 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL QUE FACIS EN LA VIDA, FES-HO AMB TOT EL COR 

 

Estimades famílies, estimats mestres i professors, estimats companys, 

Us escrivim aquesta carta perquè arriba el final d'aquesta gran aventura. 

Durant molts d'anys hem estat construint una família, una família que ens 

emportam per sempre i de la qual guardarem un especial record dins els 

nostres cors, la gran família de les escoles de les Germanes de la Caritat. Els 

alumnes del Col·legi Sant Salvador d’Artà, amb aquesta carta, representam 

a tots els alumnes que acaben la seva estada als centres Ramon Llull de 

Santa Maria, Nostra Senyora de Gràcia i La Cuna de Llucmajor, Arcàngel 

Sant Rafel de Palma, Sant Vicenç de Paül i Beata Francinaina d'Inca, Sant 

Vicenç de Paül de la Soledat, La Immaculada de Paiporta, Sant Vicenç de 

Paül de Port de Pollença i Sant Vicenç de Paül de s'Arenal. 

Segur que per a tots l’escoleta i l'etapa d'infantil fou decisiva, hi vam 

aprendre a caminar, parlar i començar a escriure. Recordam les històries 

que ens contaven les mestres abans de l'hora del menjador, els dies de 

manualitats, els punxons, les pinturetes i les classes de música amb el 

casset. Recordam com celebràvem els aniversaris amb corones de cartolina 

i gomets, tot acompanyat d'una bona ensaïmada.  

Quan pensam en els millors moments de primària se'ns fa difícil triar-ne 

un... En els Darrers Dies les disfresses omplien de color i alegria tota 

l'escola, ens va agradar especialment disfressar-nos de personatges de 

rondalla. Tots coincidim que el millor de la primària eren els campaments, 

que ens permetien conèixer i conviure amb els companys d'altres cursos, i 

sobretot riure molt a les gimcanes nocturnes. Malgrat hi poséssim tota la 

nostra il·lusió i esforç, no sempre afinarem els tons per cantar les nadales... 

però si cercau bé a casa segur que trobaríeu fotos d'aquells moments. A 

pares i mares, padrins i padrines se'ls queia la baba! 

 

 

 

 

A l'ESO podem dir que hem tornat grans, hem après moltes coses i hem 

aprofitat tot allò que ja havíem començat a aprendre a primària, des de 

sumar o restar, multiplicar o dividir, fer equacions de primer grau o de 

graus superiors, des del nom del nostre planeta, de plantes o de parts 

del nostre cos, des de saber què diferencia els substantius dels 

adjectius fins a entrevistar a grans periodistes i pedagogs com Antoni 

Bassas, José A. Fernández Bravo, Mònica Terribas o Maria Jesús 

Comellas, entre d'altres.  

No podem acabar aquesta carta sense donar les gràcies a tots els 

mestres, des de la guarderia fins a secundària, per acompanyar-nos en 

aquest viatge d'aprenentatge. Donar les gràcies als nostres companys 

per fer-nos riure o eixugar-nos les llàgrimes en els moments difícils. I 

donar-vos les gràcies a vosaltres, les nostres famílies, per haver confiat 

la nostra educació a les escoles de les Germanes de la Caritat, on a més 

de preparar-nos acadèmicament hem après a ser persones bones que 

posam el cor en tot allò que feim. Gràcies en general perquè en elles 

ens hem sentit com a casa.  

 

Una abraçada i bon estiu!  

Alumnes de 4t d'ESO del CC Sant Salvador d'Artà 

 


