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FESTA FI DE CURS 
 

La festa de fi de curs tendrà lloc dia 21 de juny a partir de les 19’30 hores amb els tradicionals balls 

per part de tots els alumnes del centre. A continuació hi haurà el sopar organitzat per l’APIMA.  

Dia 21 de juny les classes acabaran a les 12’00 hores. L’horari del menjador serà de 12’00h a 15’00h. 

IMPORTANT: Les portes del centre s’obriran a les 19’00 h. 
 

QUOTA SERVEIS CURS 19/20 
 

Us recordam, tal com es va aprovar en sessió de Consell Escolar, el preu de la quota per al curs 

19/20. Podeu abonar-ho durant el mes de juny o a principi de setembre. Els preus són els següents:  

EDUCACIÓ INFANTIL: Material, fulls i fotocòpies........ 80 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 
 

COMANDA DE BATES PER AL CURS 19/20 
 

Els familiars dels alumnes d’educació infantil, 1r curs i 2n curs que tenguin previst encomanar alguna 

bata per al curs 19/20 poden passar per la Direcció del centre. La demanda es farà dia 28 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). Les bates d’Agulles i Fils es poden comanar al 

centre o a la mateixa tenda. Les bates de BM Equipaments es comanen des del centre. Les bates de 

BM Equipaments que no es comanin dins el termini establert tendran un increment de 2,40€ (preu 

dels ports). 

AJUDES DE MENJADOR CURS 19/20 
 

El termini ordinari de presentació de sol·licituds comprèn des del 03 fins al 19 de juny de 2019. 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 24 al 28 de juny). 
 

El llistat provisional es penjarà als centres dia 2 de setembre i en els següents 20 dies naturals es 

podran presentar reclamacions. 
 

Els impresos a emplenar per demanar l’ajuda els trobareu a Direcció o la web dgice.caib.es 
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LLIURAMENT D’INFORMES I BUTLLETINS 
 

El lliurament de butlletins i informes d’infantil i primària corresponents al tercer trimestre del curs es 

farà dia 26 de juny de 9:00h a 14:00h. 

 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ 
 

Els alumnes que el curs 19-20 han de començar de nou al centre han de formalitzar la matrícula entre 

el 24 i el 28 de juny. Els alumnes que ja hi estan matriculats NO ho han de fer. 

Per formalitzar la matrícula s’han de presentar els següents documents (si no s’han presentat abans): 

- Fotocòpia del DNI del pare, la mare i l’alumne/a. 

- Fotocòpia del llibre de família. 

- Fotocòpia del títol de família nombrosa (si n’existeix). 

- 2 fotos mida carnet. 

- 80 euros per a material escolar, fulls i fotocòpies (INFANTIL) 

- 25 euros per a fulls i fotocòpies. (PRIMÀRIA). 

- 16 euros per a la bata d’educació infantil, 1r i 2n curs de primària. 

- Documentació relativa al divorci, separació, ordres d’allunyament, guarda i custòdia dels 

pares... (si n’existeix). 

- Certificat de discapacitat (si n’existeix). 

 

FINALISTA PREMI ‘ODILO YOUNG READERS’ 
 

Una alumna de 3r curs de primària, Marta Vilanova Méndez, ha estat seleccionada com a finalista 

del concurs ‘Odilo Young Readers 2019’ i ha rebut una tauleta Lenovo com a premi. Aquest premi 

promou la creació d’hàbits lectors entre els alumnes per ajudar a desenvolupar les habilitats i el seu 

potencial i coneixement al màxim. Enhorabona, Marta!! 
 

RECONEIXEMENT A CENTRES EDUCATIUS (BSTIB) 
 

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (BSTIB) ha convidat al CEIP Vialfàs a l’acte de 

Reconeixement de Centres Educatius que es durà a terme avui dia 5 de juny de 2019. El BSTIB dona 

les gràcies a la comunitat educativa per la nostra solidaritat i col·laboració al llarg d’aquest curs 

acadèmic. 

CENTRE PROMOTOR DE SALUT 

Els propers dimecres dia 12 i 19 de maig a l’hora del pati hi haurà palanganes de fruita del temps 

perquè els alumnes de primària puguin menjar-ne. Volem informar-vos que els passats dies 24 i 31 de 

maig i el proper 14 de juny duim a terme tallers de fruita promocionats per la Conselleria de Salut. 


