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NADAL S'ACOSTA!!!
RECOLLIDA DE JUGUETES I JOCS PER REUTILITZAR
Amb la iniciativa i col·laboració de l’APIMA i Racó Solidari, hem decidit realitzar un any més la campanya de
recollida de juguetes i jocs, amb aquesta doble finalitat. Per una part, seleccionarem algunes juguetes o jocs per
utilitzar a l’escola o a l'escoleta de Ca Ses Monges. Per altra part, entregarem la resta de juguetes al Racó
Solidari de Sant Joan per donar-los a nins i nines amb necessitats socioeconòmiques.
Es tracta que cada alumne-a, si pot, aporti una jugueta o joc, que ja no empri i vulgui donar, i que estigui
en condicions d’ús perquè hi puguin jugar altres nins-es. Aquesta campanya, a més de tenir una finalitat
solidària, s’emmarca dins el projecte educatiu del centre, un dels objectius del qual és promoure hàbits i
conductes que persegueixen la millora del medi ambient i el consum responsable i sostenible.
Podeu entregar aquesta jugueta o joc a l’escola durant tots aquests dies fins dia 19 de desembre.
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Durant aquests darrers dies de final de trimestre celebram Nadal adornat els edificis i aules amb
símbols i elements d'aquesta festa. Per altra banda, podeu veure el nostre betlem situat, enguany, a
l'edifici de primària i l'arbre de Nadal, que hem col·locat a l'edifici d'infantil. Cada grup ha escrit una
felicitació de Nadal per als alumnes de la Escuela Rural Manuel de Jesús Llanes Gutiérrez, un nou centre
escolar de Nicaragua amb qui estam agermanats des d'aquest curs. Els distints grups han anat realitzant,
també, tallers de gastronomia nadalenca.
Rebreu els informes o butlletí de qualificacions corresponent a la primera avaluació el dia 17 de
desembre.

SETMANA DE NADAL

-Del 5 al 19. Els distints nivells realitzen tallers de gastronomia de Nadal: torró, bombons.

DIMARTS 16
-A les 15 h. Representació de l'obra de teatre: la Bella Dorment del Bosc, per part dels alumnes de
5è. Al gimnàs. Assistiran a aquesta representació els alumnes d'infantil. Hi estan convidats els pares i mares
del grup de 5è.
-A les 20 h. A la Sala Polivalent del Casal de la Gent Gran. Conferència i col·loqui sobre el Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i agermanament amb el centre Escuela Rural Manuel de Jesús
Llanes Gutiérrez de Nicaragua, a càrrec d'Antònia Rosselló, coordinadora de projectes del Fons. Projecció del
documental «Lligats a Amèrica Central»
Des del dia 15 de desembre fins al 7 de gener podreu visitar l'exposició «Lligats a Nicaragua» a la Sala
Polivalent.
DIMECRES 17
-A les 9 h. Assaig de nadales a l'Església: alumnes d'infantil.
-A les 9:30 h. Representació de l'obra de teatre: la Bella Dorment del Bosc, per part dels alumnes de
5è. Al gimnàs. Assistiran a aquesta representació els alumnes de primària. Hi estan convidats els pares i
mares del grup de 5è.
-A les 11h. Visita dels alumnes d'educació infantil a la Residència Novadat: concert de nadales i
recitació de poesies de Nadal.
-A les 11 h. Assaig de nadales a l'Església: alumnes del 1r cicle.
-A les 14:30 h. Assaig de nadales a l'Església: alumnes del 2n i 3r cicles.
DIJOUS 18

-A les 9:30 h. Representació de l'obra de teatre: Na Blancaneus dels alumnes de 6è. Al gimnàs.
Assistiran a aquesta representació els alumnes d'infantil. Hi estan convidats els pares i mares del grup de 6è.
- A les 11:30 h. Representació de l'obra de teatre: Na Blancaneus dels alumnes de 6è. Al gimnàs.
Assistiran a aquesta representació els alumnes de primària. Hi estan convidats els pares i mares del grup de
6è.
-A les 14:30 h. Concert de Nadal a l'Església Parroquial de Sant Joan.
Vos convidam a tots, mares, pares i familiars, a assistir al concert de Nadal, que organitzam
conjuntament amb l’APIMA. Hi ha programats aquestes actes: arribada del patge reial i concert de nadales
pels distints grups d'alumnes i entrega de la carta al patge; el concert acabarà amb la cantada de nadales per
part de tota la comunitat escolar: mestres, pares i alumnes. Presentaran el concert els alumnes de 6è. Una
vegada acabat el concert, els pares es faran càrrec dels seus fills i tendran un temps per anar a saludar
personalment el patge reial.
DIVENDRES 19
VOLEM VISITAR BETLEMS DELS NOSTRES ALUMNES
-A les 9 h. Cada cicle visitarà distints betlems del nostre poble, així com l'arbre de Nadal de
l'Ajuntament, on podrem penjar-hi neules i desitjos per al nou any.
-Després de la visita dels betlems: activitats per nivells o cicles fins a les 14 h.
-14 a 16 h. Servei de menjador.
Aquest divendres, organitzam com cada any la visita amb els nostres alumnes a distints betlems del
poble, ja que la trobam molt positiva, a més d’educativa. Per això vos demanam que, si vosaltres mateixos, o
algun familiar, veïnat o conegut, vol mostrar el betlem a un grup d’alumnes, generalment del cicle del
vostre fill o filla, ens ho indiqueu per mitjà d’una nota a l'agenda, o, en el cas d'infantil, ho digueu
directament al mestre tutor.
DILLUNS 22
DARRER DIA DEL TRIMESTRE
Dilluns 22 de desembre. Aquest dia, darrer del trimestre, l’horari escolar serà de 9 a 14:00 h. Hi haurà
servei de menjador fins a les 16 h. Aquesta jornada tendrà aquestes parts:
-De 9 a 10:45 h. Projecció d'una pel·lícula per a cada cicle relacionada amb el tema del curs: la mar. El
grup d'infantil anirà a veure-la al Casal de Persones Majors. La resta de cicles la veuran a l'aula.
-A les 11h. Tots els alumnes es trobaran al Casal de Persones Majors per prendre la xocolata que
ens prepara l'APIMA.
-Fins a les 14:00 h. Activitats lúdiques per cursos o cicles.
-A les 14:00 h. Heu de venir recollir els vostres fills-es si no es queden al menjador.
ENREGISTRAMENT DEL CONCERT DE NADAL PER IB3
IB3 ens ha demanat si podria enregistrar alguns moments del concert de Nadal que realitzarem el dijous
dia 18 de desembre a l'Església. Per poder dur a terme aquest enregistrament i la posterior emissió és necessari
que els pares autoritzeu expressament a la productora del programa (Singular Audiovisual S.L.) l'ús de l'imatge
dels vostres fills o filles.
Per això vos adjuntam el full d'autorització perquè ens el retorneu emplenat i signat si voleu que
el vostre fill o filla surti al programa d'IB3: «Fum, fum, fum» en el cas de ser enregistrat.

Vos recordam que les classes es reinicien el dijous dia 8 de gener de 2015
BONES FESTES I VENTURÓS ANY 2015!
VOS DESITJA EL CLAUSTRE DE PROFESSORS I L’APIMA DEL C. P. SON JUNY

