APIMA Vialfàs
1. Fotos de Nadal
El fotógraf ahir ens va informar que, lamentablement, s’havien perdudes les fotografies que varen fer dimarts a
tots els alumnes. Per això, des de l’APIMA, hem acordat que es tornin repetir aquest divendres dia 24 de
novembre en el mateix horari que el passat dimarts.
Dimecres i dijous (29 i 30 de novembre) de les 9:00h a les 10:00h i de les 13:30h a les 14:00h els interessats
podran recollir i pagar les fotos.
Si algú volgués còpies també les podrà comanar i pagar-les dia 12 i 13 de desembre. Les còpies es podran
recollir dia 18 i 19 de desembre.
Disculpau les molèsties!!

2. Loteria de Nadal
A partir de demà es repartirà als alumnes socis de l’APIMA un bloc de loteria per a un sorteig d’una tablet i una
panera de productes locals.
El sorteig tendrà lloc dia 17 de desembre. Us agrairíem que lliuràssiu els doblers o els bitllets no venuts (amb la
matriu) abans de dia 13 de desembre. Tots els blocs no lliurats aquest dia no entraran en el sorteig.
Els doblers recaptats seran per a les diverses activitats que l´APIMA desenvolupa al centre (xocolatada, regals
dels reis, etc.)
En cas que no hi hagués guanyador/a, es faria un nou sorteig dia 22 de desembre durant la festa de Nadal que se
celebra al centre.
Gràcies per la vostra col·laboració.
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