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CEIP  VIALFÀS 

    FULL INFORMATIU    
CURS 2017/18                               Nº 148                                      GENER  2018 

 

OBRES DE MILLORA AL CARRER DE COSTA I LLOBERA I 

CARRER DES RENOU 
 

La setmana del 29 de gener està previst que comencin les obres de millora de la xarxa 

d’aigües pluvials, d’abastament i de sanejament al carrer de Costa i Llobera i carrer des 

Renou, als voltants del CEIP Vialfàs. Es començarà l'obra del carrer Renou cap al carrer 

Migjorn i després del carrer de Costa Llobera cap a Pintor Picasso. La durada aproximada de 

les obres serà de 45 dies, si el temps acompanya. 

 

A partir de dilluns dia 29 de gener, i durant unes 3 setmanes, la circulació dels vehicles a 

través del carrer Renou (des del carrer Costa i Llobera fins al carrer Migjorn) estarà tallat per 

les obres de millora. Els alumnes que duguin bicicleta podran entrar-la pel carrer Renou si 

circulen a peu i per la voravia.  

 

La resta d’entrades al centre no es veuran afectades per les obres fins més endavant. Quan hi 

torni haver novetats en les obres, us informarem dels canvis que ens puguin afectar. 

Tant des del centre com des de l’Ajuntament vos demanam, per endavant, disculpes per les 

inevitables molèsties que es produiran.  
 

PARTICIPAM AL PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR 
 

 

Un grup d’alumnes de 5è i 6è de primària podrà gaudir dels beneficis del Programa 

d'Acompanyament Escolar  que la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa ha 

posat en marxa per a aquest curs 17/18.  

 

El programa té per finalitat que l’alumnat aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular 

el seu propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a 

la permanència en el sistema educatiu, reduint així l’abandonament escolar. 

 

Les activitats del programa començaran el proper dia 29 de gener i finalitzaran dia 8 de juny. 

Els dies de programa són els dilluns, dimarts i dimecres. El professorat que impartirà les 

sessions és professorat del nostre centre. 
 

 

CENTRE PROMOTOR DE SALUT 

Després de presentar el projecte a la Conselleria de Salut, s’ha concedit al nostre centre una 

quantitat de doblers en metàl·lic per tal de dur a terme activitats relacionades amb els eixos 

d’actuació: alimentació saludable, hàbits posturals i prevenció de riscs per a la salut.  
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Alguns exemples d’activitats són: tallers de cuina saludable per a pares, xerrades 

pràctiques per als nins, tallers de cuina freda per als nins… . 

Les activitats les podreu trobar a: https://sapoblasaludable.blogspot.com.es/ 
 
 

AINHOA MUÑOZ, DE 6è CURS, POSA NOM A LA MASCOTA DEL 

CONSELL INSULAR D’ESPORTS 
 

Ainhoa Muñoz ha estat la guanyadora del concurs de relat breu per donar nom a la mascota 

de la Direcció Insular d’Esports. A partir d’ara el nom de la mascota serà Xispeta. 

 

El passat dia 12 de gener va visitar el centre Xavi Torres, campió olímpic i campió del món 

de natació, per lliurar-li el guardó. El premi ha estat, a més del reconeixement, una tauleta i 

una estada a les Jornades Esportives Familiars que organitza el Consell de Mallorca. El centre 

també ha estat guardonat amb un premi en metàl·lic per valor de 700 € per a l’adquisició de 

material esportiu. 

 

El proper dia 8 de febrer, al Teatre Principal de Palma, es realitzarà el lliurament dels 

premis en una gala on hi podran assistir els/les guanyadors/es, les seves famílies i les escoles 

representades. 

 

Des del centre estam molt orgullosos de la feina feta i el premi rebut. Enhorabona Ainhoa!! 

 

PARTICIPAM AL PROGRAMA ‘PLATAFORMA DE PRÉSTEC 

DE LLIBRES ELECTRÒNICS I CLUB DE LECTURA’ 
 

El CEIP Vialfàs ha estat seleccionat per participar en un projecte que donarà suport als centres 

que volen incloure en el seu itinerari de feina metodologies que contribueixin a l’adquisició de 

competències clau en la societat de la informació i les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

  

El nostre centre podrà accedir a la plataforma de préstec de llibres electrònics Eduteca, que és 

la biblioteca digital desenvolupada per la Conselleria d’Educació i Universitat. Eduteca està 

composta d’una plataforma de préstec i descàrrega de publicacions i d’un club de lectura 

digital. Els usuaris podran descarregar els llibres digitals als seus dispositius electrònics. 

Aquesta biblioteca, accessible a través de la web, disposa d’un fons de 3.159 exemplars 

distribuïts en 1.000 llibres d’infantil i primària, 1.000 de secundària, 1.000 de batxillerat i 159 

llibres per a docents en català, castellà i anglès. El seu objectiu és potenciar l’entorn virtual de 

les biblioteques dels centres educatius, complementant les col·leccions digitals que s’hi poden 

trobar.  

 

Totes les funcionalitats de la biblioteca són accessibles des d’ordinadors, lectors de llibres 

electrònics, tauletes i telèfons intel·ligents... 

https://sapoblasaludable.blogspot.com.es/

