
DC020509 REV. 1 

CEIP  VIALFÀS 

    FULL INFORMATIU     
CURS 2018/19                                  Nº 158                                     DESEMBRE 2018 

 

 

 
 

FESTA DE NADAL 
 

Us recordam que divendres dia 21 de desembre realitzarem la festa de Nadal al gimnàs 

annexe, igual que l’any passat.  

Les actuacions dels alumnes començaran a les 9:30h. L’ordre serà el següent: des dels 

alumnes de 4t d’infantil fins arribar als alumnes de 6è curs. 

 

XOCOLATADA I PATGE (APIMA) 
 

El mateix divendres dia 21 de desembre l’APIMA organitzarà una xocolatada amb 

ensaïmada per a tots els alumnes del centre. Recordau que els alumnes han de dur 

torcaboques de roba i cullera. Els tassons els posarà el mateix centre. 

Aquest dia també s’espera l’arribada del patge dels Reis d’Orient per a recollir les 

cartes dels alumnes. 

LLIURAMENT DE BUTLLETINS I INFORMES 
 

Dia 20 de desembre a les 14:00 hores es lliuraran als alumnes els informes i butlletins 

de qualificacions corresponents a la primera avaluació del present curs. També tendreu 

la possibilitat de consultar-ho a través del Gestib. 

 

TEATRE DE NADAL 
 

El proper dia 19 de desembre els alumnes de 6è representaran l'obra teatral "La vida no 

és més que un teatre". Durant el matí es realitzaran dues sessions (infantil i primària) a 

sa Congregació per als nins i nines de l'escola.  

Dimecres dia 19 de desembre a les 19:00 hores es farà una representació especial, 

només per als familiars dels alumnes de 6è curs. 
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ACCÉS PER A LES FAMÍLIES AL GESTIB 
 

La Conselleria d’Educació i Universitat possibilita, a través del GestIB, l’accés de les 

famílies del centre a la informació acadèmica dels seus fills/es. Tota la informació es 

podrà consultar a través dels dispositius mòbils (telèfons, tauletes, ordinadors...) 

· Què es podrà consultar a través del GestIB? 

- Consultar les notes d’avaluació dels fills i rebre el butlletins via telemàtica. 

- Consultar les faltes d’assistència dels fills. 

- Justificar les faltes d’assistència. 

- Consultar les dades personals i acadèmiques dels fills de què disposa el centre. 

- Rebre i enviar missatges als centres educatius i als mestres. 

- Sol·licitar reunions amb l’equip directiu, tutors i mestres de les diferents matèries. 

- Rebre comunicacions sobre activitats i informacions d’interès per a famílies. 

- Consultar l’horari escolar de les classes dels fills i les matèries impartides.  

- Consultar el calendari escolar del centre, la relació de llibres de text dels fills i el 

tauler d’anuncis del centre, entre altres informacions rellevants. 

 

Per poder accedir a tota aquesta informació, els familiars s’hauran de donar d’alta com 

a usuaris. Les famílies podran fer tot aquest tràmit des de ca seva a través d’Internet. 

Només hauran de presentar una sol·licitud emplenada al centre i, a partir d’aquí, ja 

rebran un codi d’usuari i una contrasenya que els permetran operar a través d’Internet. 

 

 

VIALFAPPS, LA APP DEL NOSTRE CENTRE 
 

 

 Recordam a les famílies que el nostre centre compta amb una 

aplicació vàlida per a dispositius mòbils anomenada Vialfapps. 

L’app permet l’accés directe a informacions diverses: els 

projectes educatius, el personal docent que hi treballa, els 

serveis i horaris que s’ofereixen, els menús del menjador, les 

instal·lacions... 
 

 

 


