
APIMA “ES TREN” CEIP SON RULLAN
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apimaestren@gmail.com

16 de maig de 2022

CIRCULAR INFORMATIVA FI DE CURS 2021-2022

FOTOS DE GRUP PER CLASSES

Es faran a l’escola el Divendres 20 de maig, enguany sense dur mascaretes !! Vos animam a
posar ben guapos als vostres fills i filles.

En tenir una copia de les fotos, vos informarem dels dies i horaris per poder veure i comanar-les.

PAMBOLIADA I FESTA FINAL DE CURS

Després de 2 anys, enguany l’APIMA torna organitzar la festa de la Pamboliada a final de curs, i
vos convidam a participar-hi.

La festa tindrà lloc al pati de l’escola el dimecres 22 de juny a partir de les 17:00 fins a les
20:00,  haurà música, animació infantil, jocs, farem una rifa i també s’entregarà com a regal als
alumnes socis de 6è una tassa amb la foto del seu grup de classe.

Vos esperam a tots i totes.

El mateix dia de comanar ses fotos, podreu comprar els tickets per el pa amb oli.

Estau atents als punts habituals d’informació de l’APIMA,
que informarem dels dies i preus per comanar i pagar les fotos i els tickets del pamboli.

INFORMACIÓ PER EL PRÒXIM CURS

● Com cada any, a partir de dia 01 de juliol i fins el 31 d’octubre podeu ingresar la cuota
anual de soci, de 20 € per família a la conta de CAIXABANK de l’APIMA:

ES17 2100 7373 4613 0010 1092 concepte: nom, curs i classe del nin o nina

També s’haurà d’omplir les dades al formulari d’inscripció que es penjarà a la web de l’escola

● Volem posar en marxa una Llista de difusió per WhatsApp (no és un grup de chat),
únicament per rebre informació de tota l’activitat que fa l’APIMA (matinera, activitats
extraescolars, festes, xerrades etc ).

Si voleu ser inclosos a la Llista difusió de l’APIMA, haureu de enviar un WhatsApp al 626 343 837
amb el texte: “ALTA DIFUSIÓ APIMA” + llinatges de la familia , i tenir guardat el número de telèfon
als vostres contactes (sino, no podreu rebre els missatges)

● En començar el curs vos informarem de les activitats extraescolars que posarem en marxa
a l’octubre.

Atentament:

Junta Directiva APIMA Es Tren

Vos recordam que la feina de l’APIMA és voluntaria


