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ARRIBA PASQUA
ACABA EL 2N TRIMESTRE ESCOLAR
SETMANA DE PASQUA
Dies 30, 31 de març i 1 d'abril de 2015
Com cada any destinam els tres darrers dies abans de les vacances de Pasqua a la realització de diverses
activitats complementàries, que tendran, en aquest curs, com a temes centrals: la mar, la interpretació i la
gastronomia de Pasqua.
DILLUNS, 30 DE MARÇ
MATÍ
De: 9-10:30 h:
-Tots els cicles. Taller: cartells sobre el fons marí i mòbils sobre la mar.
D'11 a 12:30 h:
-Tots els cicles. Continuació de l'activitat i col·locació de cartells i mòbils.
HORABAIXA
De 14:30 a 16 h.
-Infantil. Sortida a Consolació.
-1r i 2n cicles: Assistència a l'espectacle: «II Festival Internacional del Circ de Son Juny» realitzat pels
alumnes del 3r cicle. Al gimnàs.
-3r cicle: Representació de l'espectacle: «II Festival Internacional del Circ de Son Juny»
DIMARTS, 31 DE MARÇ
MATÍ
De: 9-10:30 h:
-Infantil. Taller de gastronomia: elaboració de crespells.
-1r cicle: Taller de gastronomia: elaboració de crespells.
-2n cicle: Taller de gastronomia: elaboració de panades.
-3r cicle: Gimcana cultural i esportiva
D'11 a 12:30 h:
-Tots els cicles. Ritual de la Jaia Corema.
-Infantil: Degustació dels crespells.
-1r cicle: Taller de xocolata.
-2n cicle: Taller: Elaboració d'ous de Pasqua.
-3r cicle: Taller de gastronomia: elaboració de rubiols.
HORABAIXA
De 14:30 a 16 h.
-Infantil. Assistència a l'espectacle: “ II Festival Internacional del Circ de Son Juny ” realitzat pels
alumnes del 3r cicle. Al gimnàs.
-1r i 2n cicles: Sortida a Consolació
-3r cicle: Representació de l'espectacle: “II Festival Internacional del Circ de Son Juny”
DIMECRES 1 D'ABRIL
Horari d'aquest darrer dia de trimestre: 9 a 14 h.
Servei de menjador: 14 a 16 h.
SORTIDA A PEU FINS ALS CALDERERS
Aquest darrer dia del trimestre, entre les 9 i les 14 h, tots els grups del centre realitzarem una sortida a peu fins
a la possessió dels Calderers. Allà berenarem, visitàrem l'entorn de les cases i farem un recorregut pels espais
exteriors per observar els distints grups d'animals de granja que hi crien.

Organització de la sortida
-Alumnes d'Infantil. Aquest dia, els pares han d'acompanyar els fills i filles al “Camí de ses Casetes”, entrant
per la part de la carretera de Petra. Allà ens trobarem tots a les 9. Els alumnes han de venir preparats amb roba
còmoda per caminar i una motxilla ( sense rodes) amb el berenar i aigua. Els podreu venir a cercar a partir de
les 13:00, als Calderers. Els alumnes que hagin de quedar al menjador seran acompanyats pels mestres i pel
policia local.
-Alumnes de Primària. Els alumnes de primària realitzaran a peu tant l'anada com la tornada seguint el
següent recorregut, anada: Consolació, camí d'Horta, camí del Clotal, Pou Nou i camí dels Calderers fins a la
possessió; tornada: camí dels Calderers, camí de ses Casetes, carrers mestre Mas i Palma, Son Juny. També han
de dur roba i sabates adequades per caminar i una motxilla amb el berenar i l'aigua. Podreu recollir, a l'escola,
els vostres fills-es a les 14 h, si no es queden al menjador.
14-16 h. Servei de menjador. Els alumnes que utilitzin el servei de menjador podran quedar al centre fins
a les 16 h.

ALTRES INFORMACIONS

Exposició: Una altra globalització és possible. Durant la setmana del 23 al 27 de març hem pogut treballar
els objectius i els continguts de l'exposició: «Una altra globalització és possible» que ens ha aportat el Fons
Mallorquí de Solidaritat. A través dels plafons que la componen s'expliquen els efectes, especialment negatius,
que ens provoca l'actual globalització, injusta i que genera pobresa, conflictivitat i gran impacte
medioambiental, així com les seves causes. Les accions i mesures que s'haurien d'implementar per anar vers a
una altra globalització basada en la justícia, l'equitat i el respecte als drets humans.
AVALUACIÓ
-El dimarts, 31 de març rebreu l'informe i butlletí de qualificacions corresponents a la segona avaluació
d'aquest curs.
PROPERES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
DIA DEL LLIBRE
Educació infantil. El dia del llibre, 23 d'abril, volem realitzar una activitat a la biblioteca municipal. Els pares
o grup de pares d'educació infantil que vulguin participar-hi han de preparar un conte per contar-lo als nins i
nines a la biblioteca. Tots aquells que vulgueu ser voluntaris, ho heu de comunicar a la tutor/a qui vos indicarà
en què consistirà l'activitat i quan l'haureu de dur a terme.
Visita al Casal del Pare Ginard. Amb motiu de la festivitat del llibre, està previst realitzar una visita al Casal
del Pare Ginard per donar a conèixer als alumnes actuals l'autor del Cançoner Popular de Mallorca. Volem
recordar que fa uns anys, i durant uns cursos, l'alumnat va elaborar una auca sobre la persona i l'obra del Pare
Ginard, tasca en la qual comptàrem amb la documentació, la iniciativa i l'entusiasme de mossèn Josep Estelrich.
VIATGE D'ESTUDIS A MADRID
Els alumnes de 5è i 6è realitzaran els dies del 6 al 8 de maig el viatge d'estudis a Madrid. Tenen
programades distintes visites: al museu de Ciències Naturals, al museu Reina Sofia, al Senat; i activitats com
una gimcana lúdica per descobrir el centre de Madrid i el parc del Retiro. També hi ha prevista l'assistència a un
espectacle de teatre o a un musical la nit del segon dia.
SORTIDES RELACIONADES AMB EL TEMA DEL CURS: LA MAR
-28 Maig de 2015. Els alumnes d'educació infantil tenen programada una sortida al centre d'interpretació de
Cabrera a la Colònia de Sant Jordi.
-Tercer trimestre. Data per concretar. Els alumnes del 1r i 2n cicles han previst visitar l'Aquàrium de s'Arenal

EL TERCER TRIMESTRE COMENÇARÀ DIA 13 D'ABRIL
BONES FESTES DE PASQUA

