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PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ CURS 18/19
El calendari del procés d’admissió per a nins i nines de 3 anys que es matricularan per primera
vegada en algun dels centres públics i concertats de les Illes Balears el proper curs escolar 2018-2019
i per a la resta d’alumnes d’educació infantil, primària i ESO començarà dia 03 de maig.
Els terminis d’aquest procés són els següents:
Del 03 al 16 de maig: termini per presentar les sol•licituds.
Dia 06 de juny: publicació de les llistes provisionals d’admesos.
Dia 21 de juny: publicació de les llistes definitives.
Del 22 al 27 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primària.
Del 26 al 29 de juny: període de matriculació d’ESO.
Les sol·licituds d’admissió es poden fer de manera telemàtica emplenant un formulari electrònic que
trobareu a http://escolaritzacio.caib.es. A la nostra web (www.ceipvialfas.com) us podeu descarregar
el full de sol·licitud.

CONSUM DE FRUITES, HORTALISSES I LLET
Com a centre adherit al programa de consum de fruites, hortalisses i llet als centres escolars, vos
informam que tots els dimarts, des del 17 d’abril fins el 22 de maig, s’entregarà a cada nin/a un
iogurt natural per berenar. Els especialistes en nutrició recomanen acompanyar aquest làctic amb una
peça de fruita, cereals sense sucre o fruits secs.

CALENDARI ESCOLAR 2018/2019
Us informam que ja ha sortit publicada la resolució del Conseller d'Educació i Universitat per la qual
s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres docents no universitaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Trobareu més informació sobre aquest punt a la web del
centre (www.ceipvialfas.com). Així i tot, heu de pensar que encara s’han d’escollir els 2 dies de lliure
elecció de centre.
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REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
Els familiars dels alumnes de 3r fins a 6è de primària que participen en el programa de reutilització
de llibres del centre poden passar per Direcció a cobrar la subvenció de 20€ corresponents al
cobrament de l’Ajuntament de sa Pobla.

TALLER DE FRUITA
Els propers dies 4, 11 i 18 de maig realitzarem tallers amb fruites. Aquesta iniciativa s’emmarca dins
les activitats programades com a centre promotor de salut. Cada curs elaborarà una recepta utilitzant
exclusivament fruita. Després s’exposaran al pati perquè cada nin/a pugui veure el que han fet els
altres cursos i elegir el que més li agradi. No será suficient per berenar, per la qual cosa recomanam
dur qualque aliment més.

JORNADA DE PORTES OBERTES
El proper dia 26 d’abril a partir de les 19:00 hores es realitzarà al centre la jornada de Portes
Obertes. Durant la jornada es farà un recorregut pels diferents espais del centre i, posteriorment,
s’explicarà a les famílies el funcionament del centre en general i la metodologia del cicle d’educació
infantil en concret. Hi estau tots convidats!!

JORNADA E-TWINNING AL CEP DE PALMA
Alguns alumnes de segon cicle de la nostra escola varen participar activament a la I Jornada
eTwinning de les Illes Balears ahir dia 12 d’abril. Varen explicar, als més de cent assistents, com
treballaven eTwinning a l’assignatura de plàstica, que nosaltres feim en anglès. Els assistents varen
quedar molt satisfets amb les explicacions dels nins i nines sobre el treball cooperatiu, l’ús de noves
tecnologies, l’ús de l’anglès com a mitjà de comunicació amb alumnes d’altres països i, sobretot, de
veure l’alegria dels alumnes mentre treballen eTwinning.
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