
 
 

 
 

 
 
Benvolgudes famílies: 

MENJADOR I LUDOTECA JORNADA INTENSIVA 
ESCOLA MALLORCA CURS 2021-2022

Com ja sabeu, aquest curs 2021-22 l’escola farà jornada intensiva el mes de juny, des del dia 7 fins el 
dia 22 (ambdós inclosos), per tant l’horari quedarà de la segÜent manera: 

- Horari lectiu: de 08.45h a 12.45h (P4,P5, 4t, 5è i 6è) i de 9h a 13h (P3, 1r, 2n i 3r) 
- Horari  de menjador: de 12.45h a 15.15h (P4, P5, 4t, 5è i 6è) s’obriran portes  a partir de les 

15’10h i de 13h a 15.30h (P3, 1r, 2n i 3r) s’obriran portes a partir de les 15.25h 
- Ludoteca Jornada Intensiva: de 15'15h a 16'15h   (P4, P5, 4t, 5è i 6è) i de 15.30 a 16.30h 

(P3, 1r, 2n i 3r) (32€ tots el dies) 
 

IMPORTANT: 
 Els alumnes, que gaudeixen d’ajuts de menjador, no podran donar-se de baixa del servei  donat 

que aquests han de ser utilitzats durant tot el curs. 
 Recordeu que per al bon funcionament del servei, no es podran recollir alumnes abans 

de l’hora de sortida, només en casos excepcionalment puntuals (porta Carrer Londres) i 
sempre que pel matí s’hagi avisat per escrit a l’administrativa de menjador. 

 L’Últim dia de classe el 22 DE JUNY NO HI HAURÀ SERVEI DE LUDOTECA EXTRA NI ORDINÀRIA, 
l’escola finalitza a les 15’15h (P4, P5, 4t, 5è i 6è) a les 15.30h (P3, 1r, 2n i 3r) 

 
Per això, preguem a tots els usuaris del servei de menjador que causaran baixa en aquest període, 
que omplin la butlleta que hi ha a continuació i la enviïn a alcoesmallorca@gmail.com abans del 
dia 20 de maig, per poder preveure l’organització del servei i també per tal d’evitar despeses 
innecessàries. 
Moltes gràcies. 
 

✄......................................................................................................................................................................................................................... 
Butlleta Baixa de Menjador durant la Jornada Intensiva juny 2022. Escola Mallorca. 

 
En/Na.........................................................................................................................................................................amb DNI........................................ 

Com a pare/mare o tutor/a de l’alumne/a...................................................................................................Curs.........sol·licito 
donar-lo de baixa puntualment del servei de menjador escolar des del dia 07/06/22 fins el 22/06/22, 
durada de la jornada intensiva.  

 

Signatura pare/mare o tutor/a 

 

 
✄......................................................................................................................................................................................................................... 

Inscripció Ludoteca EXTRA, Jornada Intensiva curs 2021-22. Escola Mallorca. 

Nom de l'alumne/a....................................................................................................curs. ..................................................... ....sol·licito 
plaça per la ludoteca de la jornada intensiva (del 07 al  21 de juny de 2022), en horari de 15'15h a 16'15h 
(P4, P5, 4t, 5è i 6è) de 15.30h a 16.30h (P3, 1r, 2n i 3r) 

 

 Autoritzo a que em passin l’import per compte bancari  SI      NO 

 
 Sortir sol del centre un cop acabat el servei  SI  NO 

 

 Passar a extraescolars directament els:  DLL DM DX DJ DV  

Signatura pare/mare o  tutor/a 


