
           APIMA CEIP VIALFÀS 

 

SOCIS APIMA 
Si estau interessats en ésser socis de l’APIMA, vos facilitam el número de compte corrent: (CAIXA COLONYA) 

IBAN ES81 2056 0018 1141 0200 1010. Al concepte de l’ingrés heu de posar: nom,  llinatges i curs (en cas de 

germans heu de posar els cursos de tots els germans). El preu és de 35€ per família. A partir del 20 d’octubre la quota 

serà de 45€. El comprovant l’heu de donar a algun membre de l’APIMA o posar-ho dins la bústia que tenim a 

l’entrada de l’escola. 

ESCOLA MATINERA 

L’horari de matinera és de 7,30h a 9,00h (pot sofrir modificacions depenent de la reunió de dijous) 

Preus diaris   Preus mensuals 

1/2 h -> 1,5€   1/2 h -> 12€ 

1 h -> 2€   1 h -> 18€ 

1,5 h -> 2,5€   1,5 h -> 26€ 
 

REUNIÓ HORARI ESCOLA MATINERA (7,00h a 7,30h) 
Les famílies interessades en ampliar l'horari de l'escola matinera perquè comenci el servei a les 7'00h del matí estan 

convocades a la reunió que se celebrarà aquest dijous dia 22 de setembre a les 19'00 en el mateix centre.  
 

COMISSIONS 
Aquesta Apima funciona per comissions, així que tota l’ajuda és ben rebuda. S’han creat una sèrie de comissions 

molt semblants a les de l’any passat. De moment s’han creat les comissions de: bunyolada, fotos de Nadal, carnaval, 

xocolatada, sortides extraordinàries, sant Antoni, viatge d’estudis....  

Si hi estau interessats i estau disposats a fer feina per als vostres fills i filles, us podeu apuntar a la que més bé us 

vagi. Us podeu apuntar a Direcció o enviant un correu a: apimavialfas@gmail.com. ANIMAU-VOS-HI!! 

EXTRAESCOLARS 

Per a tots els que no vàreu venir a la passada assemblea, vos comunicam que l’empresa que gestiona el tema de les 

extraescolars és OCI i MÉS, els quals també ens han oferit l’activitat extraescolar MENT. Vos passam un petit 

quadrant on podeu veure les extraescolars de les que disposen. Es va dir que si estàveu interessats en fer una activitat 

extraescolar i hi havia un mínim de 8 -10 persones, també es podria proposar i cercar un monitor per dur-la a terme. 

Ens ho comunicau a qualsevol membre de l’Apima o ens enviau un correu a apimavialfas@gmail.com 

Preus socis apima: 10€ / No Socis: 12€  

Petit xef mentalmàtic:  socis apima 12 euros /No Socis: 12€ + 5€ material (trimestral) 

Activitats per a adults: dilluns i dimecres IOGA / Dijous BALL DE BOT. Socis 10€ / No socis 12€ 

Els preus són per a 1 dia a la semana, cada mes. 

MENT Dilluns: ESPORTMENT    Dimecres: ARTMENT       Divendres: MUSICALMENT 

Preu 20€ socis/no socis 

 

PER APUNTAR-SE I INFORMAR-SE:  

a) DIMARTS 20 DE 15,30 H A 17 H.    b) DIJOUS 22 DE 18,30 A 19,30 H. 

 

A Direcció hi haurà els impressos per apuntar-se a les extraescolars. S’han de lliurar abans de dia 28 de setembre a la 

bústia de l’Apima.  

 

 

mailto:apimavialfas@gmail.com

