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A la atención de las familias de los alumnos/as del  

CEIP “MAX AUB” 
 
Llegado el mes de junio les informamos de lo siguiente: 

• Durante el mes de junio el horario lectivo será de 9 a 
13 h. 

• Los alumnos que se quedan al comedor escolar 
terminan a las 15 h., rogamos sean puntuales. 

• La AMPA ofrece servicio de acogida  de 15 a 17 h. 
• Los Bonos de comedor del curso 2010-2011 acabarán el 
31 de mayo 2010. En caso de que les sobre algún Bono 

se podrá utilizar, únicamente, durante el mes de 

Octubre 2011. 

• El precio del menú en junio es de 5,75 euros/día para 
los alumnos comensales del mes completo. 

• El precio de la totalidad del mes de junio de comedor 
es de 103,50 euros y se debe realizar  el ingreso en la 

Cuenta de Caixa Catalunya  2013  1534  12  

0200061650,  hasta el 16 de mayo 2011. 

• Los Bonos de comedor costarán 6,50 euros día, se 
podrán adquirir de 3 en 3, con un precio de 19,50 

euros,  y se podrán utilizar en JUNIO y SEPTIEMBRE 

2011. 

• Las clases y el Comedor Escolar  finalizarán el 24 de 
junio. 

 

    La Directora 
 
 
 

Valencia,   12 de mayo de 2011 
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A l'atenció de les famílies dels alumnes del  

CEIP “MAX AUB” 
 

Arribat el mes de juny els informem del següent: 

• Durant el mes de juny l'horari lectiu serà de 9 a 13 h. 
• Els alumnes que es queden al menjador escolar acaben 
a les 15 h., preguem siguen puntuals. 

• L'AMPA oferix servici d'acollida  de 15 a 17 h. 
• Els Bons de menjador del curs 2010-2011 acabaran el 
31 de maig 2011. En el cas que els sobre algun Bono es 

podrà utilitzar, únicament, durant el mes d'Octubre 

2011. 

• El preu del menú al juny és de 5,75 euros/dia per als 
alumnes comensals del mes complet. 

• El preu de la totalitat del mes de juny de menjador és 
de 103,50 euros i s'ha de realitzar  l'ingrés en el 

Compte de Caixa Catalunya  2013  1534  12  

0200061650  fins el 16 de maig 2010. 

• Els Bons de menjador costaran 6,50 euros dia, es 
podran adquirir de 3 en 3, amb un preu de 19,50 euros,  

i es podran utilitzar al JUNY i SETEMBRE 2011. 

• Les classes i el Menjador Escolar  finalitzaran el 24 de 
juny. 

 

    La Directora 

     

 

  

València,  12 de maig del 2011 
 


