APIMA CEIP VIALFÀS
Benvolgudes famílies,
Un any més el final d’aquest curs ja s’acosta i vos volem posar al corrent de totes les feines que s’han realitzat per
part de l’apima. També us volem donar les gràcies per la vostra col·laboració i ajuda, tant als membres de les
comissions com a la resta. Sense la vostra aportació tot això no hagués estat possible.
Llistat de feines i aportacions realitzades:
• Bunyolada
• Festes de nadal
• Fotos de nadal
• Fotos fi de curs
• Orles
• Photocall sopar fi de curs
• Tarima aula de Psico
• Sofàs per al pati i biblioteca
• Taller de caparrots.
• Xerrada comunicació no violenta

• Caseta pati infantil
• Rocòdrom pati infantil
• Col·laboració excursions
• Aportacions sortides
extraordinàries
• Gestió subvencions
• Rua i tallers de confecció i
complements
• Sopar fi de curs
• Aportació extraescolars i matinera

• Taller de tècniques d’estudi
• Adquisició d’un forn nou per l’escola
• Xerrada amb el Conseller d’Educació
• Carnets APIMA
• Presentació coordinadora APIMAS
• Aportació de 120 € per part d’una
mare de l’Apima, amb els quals hem
comprat 24 llapis solidaris per a l’ajuda
al càncer infantil.

També us volem recordar que ja podeu fer l’ingrés de la quota d’APIMA del proper curs 2018/2019. Teniu fins al 30
de setembre. Són 35 € per família. Recordar-vos que heu de posar el nom i el curs dels nins. En cas que ja tingueu el
carnet de la coordinadora i teniu un número de soci assignat, si voleu posant aquest número a l’ingrés, també va bé.
Pensau a guardar el comprovant. En començar el curs haureu de venir amb el carnet i vos hi posarem el segell.
Núm. Compte: ES81 2056 0018 1141 0200 1010 Caixa Colonya
Que passeu molt bon estiu, i fins l’any que ve!!
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