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APIMA Es Canyar curs 2022 - 2023
Informació general juny 2022

AVANTATGES DE SER DE L’APIMA
Les famílies que pertanyen a l’Associació, pagant la quota:
- Poden emprar l’escola matinera amb la tarifa reduïda.
- Poden participar a les activitats extraescolars fetes al centre l’horabaixa.
- Poden encarregar a un preu reduït els llibres del proper curs
- Es beneficien de la subvenció de l’Apima en determinades activitats.
L’Apima també du endavant altres projectes, iniciatives i activitats:
- Pagar un auxiliar nadiu d’anglès.
- Pagar el monitor d’escacs per fer sessions als alumnes en horari lectiu.
- Col·laborar en les festes que es fan a l’escola i ajudar en adquisicions de material.
- Organitzar l’escola d’estiu que es fa al centre.
- Adquirir chromebooks per a l’ús de l’alumnat del centre.

PAGAMENT DE LA QUOTA
La quota de l’Apima pel proper curs 2022/2023 és de

30 € PER FAMÍLIA

(NO per alumne). S’ha de pagar ARA AL JUNY

amb una
transferència o a qualsevol sucursal de la
BANCA MARCH :
IBAN ES82 0061 0063 1702 1736 0117

A l’ingrés s’ha d’indicar (Si són varis germans han de sortir els noms de tots):

NOM I LLINATGES DEL NIN/A + CURS + APIMA (si hi cap)
Si són varis germans han de sortir els noms de tots.

Apima Es Canyar. Curs 2022-2023. Juny 2022
Els avantatges específics referits a la introducció, són exclusius per a les famílies que
han abonat la quota.

REUNIONS
Les reunions es celebren mensualment a la sala de mestres de l’escola el primer
dimecres de cada mes a les 20h.
Vos enviarem una circular per recordar-ho i vos animam a assistir-hi. Necessitam que
els pares i mares s’impliquin en les tasques de l’Apima per un bon funcionament
d’questa associació, que tot el que fa és pel bé dels nostres fills i filles.

ESCOLETA MATINERA
Com sabeu és un servei que acull als nins i nines que han d’arribar abans a l’escola.
Sota la vigilància de les monitores necessàries contractades es poden fer diferents
activitats al pati, al menjador i al gimnàs.
El servei el dóna l’Apima mitjançant una empresa contractada. Es rep una subvenció
de la Conselleria que cobreix parcialment el cost, i que s’ha reduït aquests anys.
Horari: de dilluns a divendres de 7.30 a 9.00 del matí.
TARIFES PER NIN/A
ESCOLA MATINERA

Setembre

Resta de mesos

Dies esporàdics

Membres de l’Apima

22,50 €

30 €

3€

Altres

28,50 €

38 €

4€

Per el curs 2021-2022 l’escola va rebre una subvenció aprovada per el Consell de
Ministres de dia 09 de març de 2021 per el finançament parcial del cost de
l’escola matinera, on les quotes a partir de febrer 2022 varen passar a ser de 5 €/
mes per els fixes i 1,5 €/dia per els esporàdics. Aquestes quotes estaran en vigor
per al proper curs fins que s’acabi la subvenció atorgada.
La tarifa de l’escola matinera es paga a les mateixes monitores.
Vos recordam que per poder gaudir de les tarifes reduïdes de l’Apima de cara a
l'escola matinera cal ja ser-ne membre havent fet l’ingrés al banc de la quota de 30 €.
Durada: des del primer dia del curs fins al darrer dia lectiu.
Pel que fa a les activitats extraescolars, si es poden dur a terme, rebreu al setembre
un quadern específic.
L’Apima no és responsable directa de les activitats extraescolars, només en coordina
la inscripció. Es paguen directament als monitors o centres.

