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RESULTATS ANALÍTICA D’AIGUA 
 

Tal com us vam informar en el darrer full informatiu, l’APIMA va fer una analítica de 

l’aigua dels bevedors que hi ha instal·lats als patis de primària i infantil. Segons els 

resultats de l’analítica els paràmetres analitzats compleixen els requisits d’aptitud. Per tant, 

a partir d’ara els els alumnes podran omplir les botelles sempre que ho trobin convenient. 
 
 

MENJADOR ESCOLAR 

 
La responsable del menjador escolar, na Margalida Socias, demana a les famílies que en 

cas que algun alumne/a hagi de quedar al menjador i no s’hagi informat a la Direcció del 

centre abans de les 9’30 hores, que cridin directament al seu telèfon mòbil (674954666). 

Així la gestió és més segura i més eficient. 

BATES ALUMNES INFANTIL, 1r i 2n 

Els alumnes d’educació infantil, 1r curs i 2n curs han de dur la bata posada a partir de 

dilluns dia 23 d’octubre. Les bates comanades arribaran al centre entre dia 16 i dia 20 

d’octubre. La Direcció del centre enviarà un sms a les famílies tot d’una que hagin arribat 

perquè passeu a recollir-les. 
 

  

MÚSICA A L’ESCOLA 

 
Amb la finalitat de reduir la contaminació acústica del centre i, per altra banda, 

familiaritzar els nins i nines amb els diferents estils de música que existeixen hem decidit 

posar en marxa el projecte ‘Música a l’escola’ a partir de dilluns dia 16 d’octubre. 

 

A finals del curs 2016-2017 l’APIMA va dotar el centre d’una completa instal·lació de 

megafonia. Es van col·locar molts d’altaveus en diferents llocs del centre, tant a l’interior 

com a l’exterior. Tot el sistema de megafonia està centralitzada a la Direcció del centre on 

hi ha un aparell amplificador allà on es programarà la música de les entrades, els canvis 

d’hora i les sortides. 

 

Després de molts d’anys d’entrar i sortir del centre amb el típic renou de la sirena, hem 

decidit substituir el so del timbre per l’audició de música actual, classica, tradicional…  

Al taulell informatiu que hi ha davant Direcció s’exposarà el títol de la cançó i el grup o 

cantant que es podrà escoltar durant el mes. 
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SECCIONS EUROPEES 
 

Aquest mes d’octubre s’havia d’incorporar l’auxiliar de conversa que ens havien 

assignat. La renúncia, a darrera hora, de l’auxiliar ha fet que encara ara no hi hagi 

substitut/a. La Conselleria d’Educació i Universitat ha constituït una borsa d’auxiliars de 

llengües estrangeres per tal de cobrir aquestes renúncies. Segons la informació rebuda de 

la coordinadora del programa les substitucions es començarien a fer a partir de mitjan 

novembre. Una vegada que tenguem novetats us ho comunicarem. 

 

 

MY ART BOOK 

 
El projecte eTwinning “My Art Book” que es va realitzar amb els alumnes de 6è del 

CEIP Vialfàs durant el curs 2016/2017 ha estat guardonat amb un segell de qualitat 

nacional.  

L’agermanament es va dur a terme amb una escola d’educació especial de Bèlgica, VZW 

Ranken – Sint-Jaanshof, Michelen. Els alumnes varen treballar els pintors dels dos països 

de manera cooperativa i fent ús de les noves tecnologies (Twinspace i Google Classroom). 

 

El Servei Nacional de Recolzament eTwinning, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

s’ha adreçat al centre per tal de donar l’enhorabona a la mestra Joana Aina Pol i als 

alumnes participants en reconeixement al seu esforç i dedicació.  

 

Aquest reconeixement ha entusiasmat la comunitat educativa del centre i els ha donat 

ànims i coratge per continuar treballant de manera col·laborativa en l’ensenyament de l’art 

i l’anglès. 

 

 


