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CEIP  VIALFÀS 

    FULL INFORMATIU     
CURS 2018/19                                  Nº 154                                       SETEMBRE 2018 

 

 

QUOTA SERVEIS CURS 18/19 
 

Us recordam, tal com es va aprovar en sessió de Consell Escolar, el preu de la quota anual. Podeu 

abonar-ho durant aquest mes de setembre. Els preus són els següents:  

EDUCACIÓ INFANTIL: Material, fulls i fotocòpies........ 50 euros. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Fulls i fotocòpies ..................... 25 euros. 

Podeu passar a pagar a la direcció del centre o fer l’ingrés/transferència al següent compte de La 

Caixa: ES59 2100 0096 9102 00161784 

 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
 

 

Us recordam que l’espai del menjador es troba ubicat a la planta baixa, just davant els banys 

d’educació infantil. Les entrades i les sortides d’alumnes i familiars es realitzaran per la porta 

d’educació infantil (carrer Costa i Llobera). 

El servei de menjador està obert diàriament, de les 14 a les 16 hores. 

Els preus seran els mateixos del curs passat. Els tiquets els podeu adquirir a Direcció. 

Alumnes o famílies que quedin un 70% dels dies: 5,50 €. Resta d’alumnes: 5,80 €. 

A l’hora de comprar els tiquets tothom pagarà 5,80 €.  A final de cada mes, i després de comprovar 

que s’ha quedat el 70%, es descomptarà la part corresponent als tiquets del mes següent. 

 

DIES DE FRUITA I LÀCTICS 
 

Recordam a les famílies que el dia de berenar de derivats làctics és el DIMARTS i el dia de berenar 

de fruita és el DIJOUS. En cas que trobeu que no els basta per berenar, podeu acompanyar-ho 

d’algun altre aliment. 

VENDA DE BATES 

Els alumnes d’educació infantil, 1r curs i 2n curs que no tenguin bata o n’hagin d’encomanar alguna 

més haurien de passar per Direcció. La demanda es farà dia 21 de setembre per tal que puguin ser 

aquí com més prest millor. 

L’APIMA ha trobat convenient donar a elegir entre dos models de bates (Agulles i Fils i BM 

Equipaments). Per a més informació dirigiu-vos a la Direcció del centre. 
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REUNIONS DE PARES 

Aquest és l’horari de les reunions que mantindran a principi de curs els tutors/es amb les mares i 

pares dels distints cursos: 

 

5è Infantil  26 setembre 19,00 h 3r Primària 2 d’octubre 20,00 h 

6è Infantil A 26 setembre 19,00 h 4t Primària 2 d’octubre 20,00 h 

6è Infantil B 26 setembre 19,00 h 5è Primària 27 setembre 20,00 h 

1r Primària 25 setembre 19,30 h 6è Primària 27 setembre 19,00 h 

2n Primària 25 setembre 19,30 h    

 

CONVOCATÒRIA BEQUES I AJUDES NESE (CURS 18-19) 

 

Ja teniu a la vostra disposició informació relativa a les beques i ajudes del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport per a l’alumnat NESE referent al curs 18/19. 

Hem posat a la web del centre (www.ceipvialfas.com) tots els enllaços que podeu consultar per a fer 

la vostra sol·licitud. Les sol·licituds d’ajuda es poden emplenar de forma telemàtica o passant per 

Direcció a recollir els documents. 

El termini per realitzar la sol·licitud i per lliurar-la a Direcció finalitzarà el 27 de setembre de 2018. 

CENTRE PROMOTOR DE SALUT 

 

Des del centre estam interessats en conèixer les vostres inquietuds relacionades amb temes de salut. 

Us agrairíem que si teniu algun interès en treballar aspectes com el sedentarisme, l’alimentació 

saludable, l’actitud postural o d’altres en ho comunicàssiu a Direcció el més aviat possible. A més, si 

alguna mare o pare està interessat en formar part de la Comissió de Salut posau-vos en contacte amb 

la Direcció del centre. 

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018/19 

 

DIES NO LECTIUS (pendents d’aprovació del Consell Escolar): 

- 02 de novembre - 07 de desembre - 17 de gener - 04 de març 

 

DIES FESTIUS: 

  - 12 d’octubre                      - 01 de novembre          - 06 de desembre 

  - 28 de febrer               - 01 de març                  - 01 de maig 

Els dies 21 de desembre i 17 d’abril no hi haurà activitats extraescolars. 

Dia 16 de gener les classes acabaran a les 13:00 hores. 

VACANCES DE NADAL: De dia 22 de desembre a dia 6 de gener. 

VACANCES DE PASQUA: De dia 18 d’abril a dia 28 d’abril. 

LES CLASSES ACABARAN DIA 21 DE JUNY. 


