
MD020509 REV. 1 

CEIP  VIALFÀS 

FULL INFORMATIU 
CURS 2016/17                                Nº 140                                JUNY  2017 

 

NA MUTIS I LES ESCALES ORIGINALS 
FRASES GUANYADORES 

 
Na Mutis ja té les frases guanyadores del concurs que ens ha proposat durant aquest 
trimestre! Està molt contenta amb la gran participació dels infants i la gran col·laboració de 
les famílies. S’han seleccionat les 22 frases més votades pels infants i n’hi ha de totes les 

classes. Segur que ens quedaran unes escales ben guapes! Ara, de moment, haurem 
d’esperar que acabin les tasques de disseny i impressió. 
 
A més, durant els propers dies les aules de Vialfàs rebran un premi, per part de na Mutis, 
com a mostra de la bona feina feta durant tot aquest curs. 
 
Les frases seleccionades són: 
 

 
 
 

Enhorabona a tots i a totes! Gràcies per participar! D’aquí uns dies vos mostrarem el 

resultat final! Una forta abraçada i bibliobesades! 
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AJUDES MENJADOR CURS 2017/18 
 

El termini ordinari de presentació de sol·licituds comprèn des del 03 de juny fins al 18 
de juny de 2017. Per l’alumnat que no estigui escolaritzat durant el període ordinari (per 

exemple 3 anys) hi haurà un període extraordinari que coincidirà amb el període de 
matrícula.  

Aquestes ajudes s’atorguen per raons socioeconòmiques i per transport. Igual que el 
curs passat, el llistat provisional es penjarà als centres dia 1 de setembre i de l’1 al 20 de 

setembre es podran presentar reclamacions. 

Per poder sol·licitar un ajut de menjador es requereix: estar escolaritzat en el centre 
docent on es demana i ser usuari del servei de menjador o tenir plaça reservada per aquest 
servei el curs 2017/18. Mentre que per ser beneficiari s’estableix un barem marcat per 

indicadors socioeconòmics. Els impressos a emplenar per demanar l’ajut els trobareu a la 
Direcció del centre. 
 

UN NOU ESPAI A L’HORT ECOLÒGIC 
 

Des del centre volem agrair a la família Riutort Pol i a l’APIMA, la seva col·laboració 

en la construcció de la nova pastera que hi ha a l’hort d’infantil. 

Amb la seva ajuda podrem seguir amb la bona feina que fa el centre en relació al 
projecte d’hort ecològic. Creim en una educació mediambiental basada en la cura, el 

respecte i la defensa de la natura.   

Moltíssimes gràcies!! 

 

JUBILACIÓ MARGALIDA MASCARÓ 
 

Aquesta setmana passada es va jubilar la nostra conserge o bidell, na Margalida 
Mascaró. Els alumnes i els mestres del centre li vam retre un petit homenatge per agrair-li 
la dedicació, l’esforç i la constància que ha tengut durant aquests gairebé dos anys que ens 

ha acompanyat. Esperam i desitjam que gaudeixi d’una agradable jubilació. Se la mereix!! 

A partir d’ara l’encarregat de dur a terme les tasques de consergeria serà en Biel 
Bisquerra.  

 


