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A la atención de las familias de los alumnos/as del CEIP “MAX AUB” 
 

• El Equipo Directivo tiene la intención de iniciar una página WEB del colegio 
donde estaría toda la información sobre el centro, circulares,  proyectos y entre 
otras cosas un apartado para fotografías y videos de las actividades que se 
realizan. Adjunto les enviamos un impreso para la “Autorización para el uso de la 
imagen”. Los impresos debidamente cumplimentados deben entregarse a los 
tutores/as hasta el lunes 11 de abril de 2011. 

• La Setmana Cultural “MENUTS ARTISTES-ARTISTES MENUTS” se celebrará 
los días 18, 19, y 20 de abril. 

• Las vacaciones de Semana Santa serán desde el día 21 de abril hasta el 2 de mayo 
(ambos incluídos). 

• IMPORTANTE: Les recordamos que todos los alumnos/as interesados en hacer 
uso del Comedor Escolar durante el mes de  junio  deberán efectuar el ingreso  de 
103,50  euros indicando el nombre y curso del comensal, en la cuenta del 
Comedor Escolar en Caixa Catalunya 2013  1534  12  0200061650,  hasta el 16 
de mayo 2011.  
 

       La directora 
Valencia, 6 de abril de 2011. 
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otras cosas un apartado para fotografías y videos de las actividades que se 
realizan. Adjunto les enviamos un impreso para la “Autorización para el uso de la 
imagen”.  Los impresos debidamente cumplimentados deben entregarse a los 
tutores/as hasta el lunes 11 de abril de 2011. 

• La Setmana Cultural “MENUTS ARTISTES-ARTISTES MENUTS”  se 
celebrará los días 18, 19, y 20 de abril. 

• Las vacaciones de Semana Santa serán desde el día 21 de abril hasta el 2 de mayo 
(ambos incluídos). 

• IMPORTANTE: Les recordamos que todos los alumnos/as interesados en hacer 
uso del Comedor Escolar durante el mes de  junio  deberán efectuar el ingreso  de 
103,50 euros indicando el nombre y curso del comensal, en la cuenta del 
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A l’atenció de les famílies dels alumnes del CEIP “MAX AUB”  
 

• L'Equip Directiu té la intenció d'iniciar una pàgina WEB del col·legi on estaria 
tota la informació sobre el centre, circulars,  projectes i entre altres coses un 
apartat per a fotografies i vídeos de les activitats que es realitzen. Adjunt els 
enviem un imprés per a la “Autorització per a l'ús de la imatge”.  Els impresos 
degudament omplits han d'entregar-se als tutors/es fins al dilluns 11 d'abril del 
2011. 

• La Setmana Cultural “MENUTS ARTISTES-ARTISTES MENUTS”  se celebrarà 
els dies 18, 19, i 20 d'abril. 

• Les vacacions de Setmana Santa seran des del dia 21 d'abril fins al 2 de maig 
(ambdós inclosos). 

• IMPORTANT: Els recordem que tots els alumnes interessats en fer ús del 
Menjador Escolar durant el mes de  juny  hauran d'efectuar l'ingrés  de 103,50  
euros indicant el nom i curs del comensal, en el compte del Menjador Escolar en 
Caixa Catalunya 2013  1534  12  0200061650,  fins al 16 de maig 2011.  

        
          La directora 
València, 6 d'abril del 2011. 
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enviem un imprés per a la “Autorització per a l'ús de la imatge”.  Els impresos 
degudament omplits han d'entregar-se als tutors/es fins al dilluns 11 d'abril del 
2011. 

• La Setmana Cultural dedicada a Miró se celebrarà els dies 18, 19, i 20 d'abril. 
• Les vacacions de Setmana Santa seran des del dia 21 d'abril fins al 2 de maig 

(ambdós inclosos). 
• IMPORTANT: Els recordem que tots els alumnes interessats en fer ús del 

Menjador Escolar durant el mes de  juny  hauran d'efectuar l'ingrés  de 103,50 
euros indicant el nom i curs del comensal, en el compte del Menjador Escolar en 
Caixa Catalunya 2013  1534  12  0200061650,  fins al 16 de maig 2011.  
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València, 6 d'abril del 2011. 
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