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Benvolguts mares i pares, 

Vos  informam de les activitats que ha realitzat aquest curs i que mantindrà el proper curs i noves propostes 

 Activitats extraescolars: 

Realitzades Possible ampliació 

Futbol Pintura  Atletisme Estudi – reforç 

Bàsket  Guarderia (divendres de 3 a 5) Ball modern Música 

Natació (Preu molt econòmic, 30€ el darrer trimestre) Altres que puguin sorgir  

 Activitats, actes, subvencions, col·laboracions on hem participat i que continuaran: 

Xocolatada.  Hort vertical (Secundària) Orla a 4t ESO 

Torrada de Sant Antoni  Colònies dels nins petits Equip de so final de curs 

Carnestoltes Viatges d’estudis Proideba 

Diada familiar Ofrena floral Santa Maria La Major La Salle Acoge 

Proves cangur de secundària Diada esportiva (La Salle) Joan XXIII 

Ajuda a l’organització de les Nadales  

Enviam la carta als Reis Mags per a educació infantil, 1r cicle de primària i als nins de menjador. 

Col·laboram amb l’escola dintre de les possibilitats amb dotació de recursos i/o manteniment del centre 

 Novetats més importants pel proper curs: 

 Apart de  subvencions concretes que fem, subvencionarem dintre de les possibilitats a parts iguals a 

TOTS ELS GRUPS DEL CENTRE a certes activitats que suposi un pagament extra a les famílies. 

 Es farà entrega d’un CARNET DE SOCI que entre altres servirà per obtenir DESCOMPTES A 

CERTS COMERÇOS D’INCA els quals estaran identificats amb una ferratina igual que els carnets. 

Recordeu que gairebé tot el que subvenciona l’apima que repercuteix directament en els nostres fills només es 

beneficien els SOCIS, a les activitats extraescolars els socis tenen preus més econòmics. 

 Període de pagament: 

 Normalment es realitza el mes de novembre 

 Si voleu gaudir dels DESCOMPTES a partir de l’1 de setembre en els diferents comerços 

col·laboradors S’OBRI UN PERÍODE DE PAGAMENT VOLUNTARI A PARTIR DE L’1 DE 

JULIOL al número de compte de Sa Nostra ES07 0487 2029 0820 0000 7859  llavors, amb el 

justificant es podrà recollir el carnet a l’escola. (A la web de l'APIMA a finals de juliol es publicaran 

els comerços col·laboradors) 

 La QUOTA són 50€ per família 

Per qualsevol qüestió o dubte, vos podeu posar en contacte al correu electrònic: apimalasalleinca@lasallevp.es, 

així com deixar qualsevol comentari  a la nostra pàgina web: https://apimalasalleinca.wordpress.com/ 

 

Fem feina pels nostres fills. Moltes gràcies 

ATENTAMENT 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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