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AJUDES DE MENJADOR CURS 18/19
El termini ordinari de presentació de sol·licituds comprèn des del 23 de maig fins al 12 de juny de
2018. Per a 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 (del 22 al 27 de juny).
Aquestes ajudes s’atorguen per raons socioeconòmiques i per transport. El llistat provisional es
penjarà als centres dia 3 de setembre i del 3 al 23 de setembre es podran presentar reclamacions.
Per poder sol·licitar una ajuda 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 a aquest servei el curs 2018/19.
Els impresos a emplenar per demanar l’ajuda els trobareu a la Direcció del centre a partir del 30 de
maig.

COMANDA DE BATES PER AL CURS 18/19
Els familiars dels alumnes d’educació infantil, 1r curs i 2n curs que tenguin previst encomanar alguna
bata per al curs 18/19 poden passar per la Direcció del centre. La demanda es farà dia 29 de juny per
tal que puguin ser aquí el més aviat possible. L’APIMA ha trobat convenient donar a elegir entre dos
models de bates (Agulles i Fils i BM Equipaments). Per a més informació podeu parlar amb els
membres de l’APIMA o dirigir-vos a la Direcció del centre.

FESTA FI DE CURS
La festa de fi de curs tendrà lloc dia 22 de juny a partir de les 19’00 hores amb els tradicionals balls
per part de tots els alumnes del centre. A continuació hi haurà el sopar organitzat per l’APIMA.
Dia 22 de juny les classes acabaran a les 12’00 hores. L’horari del menjador serà de 12’00 a 15’00
hores. IMPORTANT: Les portes del centre s’obriran a les 18’45 h.

LLIURAMENT D’INFORMES I BUTLLETINS
El lliurament de butlletins i informes d’infantil i primària corresponents al tercer trimestre del curs es
farà dia 27 de juny de 9:00 h a 14:00 h.
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