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JORNADA DE PORTES OBERTES
El proper dia 21 de març a partir de les 19:00 hores es realitzarà en el centre la Jornada
de Portes Obertes. Durant la jornada es farà un recorregut pels diferents espais del
centre i, posteriorment, s’explicarà a les famílies el funcionament del centre en general i
la metodologia del cicle d’educació infantil en concret. Hi estau tots convidats!!
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PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ CURS 19/20
El calendari del procés d’admissió per a nins i nines de 4t d’infantil que es matricularan
per primera vegada en algun dels centres públics i concertats de les Illes Balears el
proper curs escolar 2019-2020 començarà dia 25 de març. Per a la resta d’alumnes
d’educació infantil, primària i ESO començarà dia 13 de maig.
Els terminis d’aquest procés són els següents:
· Del 25 de març al 5 d’abril: presentació sol•licituds 4t d’infantil.
· Del 13 al 17 de maig: presentació sol•licituds de la resta de cursos.
· Dia 31 de maig: publicació de les llistes provisionals d’admesos.
· Dia 17 de juny: publicació de les llistes definitives.
· Del 24 al 28 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primària.
· Del 27 de juny al 2 de juliol: període de matriculació d’ESO.
Les sol·licituds d’admissió es poden fer de manera telemàtica emplenant un formulari
electrònic que trobaran a http://escolaritzacio.caib.es.
A la nostra web (www.ceipvialfas.com) us podeu descarregar el full de sol·licitud.

ENVELADA DE COLORS
La setmana passada es va col·locar una envelada de teles de colors en una part del pati
de primària. El problema que hi havia en aquella zona era que durant els dies que feia
molt de sol no hi havia cap ombra per protegir-se’n. La demanda del centre s’ha pogut
fer realitat gràcies a l’aportació econòmica que s’ha fet des de l’APIMA del centre.

DONACIONS DE SANG AL CENTRE
Dia 5 de març la nostra comunitat educativa es va sumar a la campanya de donació de
sang que duu a terme el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
Des del centre us volem donar les gràcies per haver participat d’aquest acte altruista i
necessari. En acabar la jornada hi va haver 27 oferiments, 21 donacions i 5 donants
nous. Tot un èxit!!
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