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ACTIVITATS DE SOLIDARITAT AMB PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

BERENARS SOLIDARIS-2015
PER TRES EUROS
BERENAR DE DIMARTS A DIVENDRES
La setmana, de dia 2 a dia 5 de juny, és a dir, de dimarts a divendres, tornarem realitzar l'activitat de
“Berenars solidaris”, consistent en donar berenar a tots els nins i nines amb l’aportació de 3 euros que
destinarem novament al projecte d'agermanament amb el centre escolar Profesor Manuel de Jesús Llanes
Gutiérrez de la comunidad de San Andrés de Nicaragua, projecte que hem impulsat amb el Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació
Els berenars seran els següents:
Dimarts: taronja i galletes d'Inca. Dimecres: pa amb oli. Dijous: iogurt i galletes d'Inca. Divendres:
coca de trempó i de verdura.
Per pagar les despeses dels queviures, per obtenir-los o per realitzar els berenars, comptarem amb la
col·laboració de l’APIMA, de la cuinera, de pares, mares, padrines i mestres del centre; també es demanarà
l’ajuda a l’Ajuntament. Si algun pare o mare vol realitzar alguna aportació en aquest sentit (taronges, pa,
galletes d'Inca, tomàtigues, oli, cebes, bledes, julivert, pebres, saïm) ho ha de comunicar al mestre tutor
fins a aquest divendres dia 29 de MAIG.
Per això, tots els alumnes que vulguin participar en aquesta campanya, han d’entregar al mestre tutor 3
euros fins al proper dilluns, dia 1 de JUNY. A canvi rebran el berenar dels dies, del 2 al 5 de juny.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE ROBA I SABATES USADES
Amb la participació deL Racó Solidari de Sant Joan realitzarem en aquest curs una nova campanya de recollida
de roba i sabates usades.
Des del Claustre de professors feim una crida a la vostra solidaritat per col·laborar aportant la roba i les sabates
que ja no utilitzeu i que pel seu estat puguin servir a per altres persones amb menys possibilitats econòmiques. Per altra
part, dins el projecte d'activitats medioambientals del nostre centre, tenim, entre altres objectius, el d'organitzar anualment
aquesta campanya, juntament amb una institució. D'aquesta manera, posam en pràctica una de les “3 R”: Reduir,
Reutilitzar, Reciclar, per a una millora del medi ambient, ja que aquesta roba o sabates que no ens serveixen poden ser
REUTILITZADES per altres persones. Si hi voleu participar, podeu dur dins bosses la vostra aportació a l’escola fins
divendres, dia 12 de Juny de 2015.

RECORDAM
A PARTIR DE DIA 1 DE JUNY REALITZAM JORNADA CONTINUADA DE 9 A 14 H CADA DIA.
EL SERVEI DE MENJADOR TENDRÀ EL SEGÜENT HORARI DIARI: DE 14 A 16 H

MATRÍCULA CURS 2015-2016
TOTS ELS ALUMNES (TANT ELS NOUS COM ELS QUE JA TENEN PLAÇA AL
CENTRE ) HAN DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA PER AL CURS 2015-2016
TERMINI: DE L'11 AL 23 DE JUNY DE 2015
Properament rebreu la informació per dur a terme la formalització de la matrícula per al curs 2015-2016.
Hauran de realitzar aquest tràmit totes les famílies, tant dels alumnes nous com dels alumnes que ja han tengut
plaça al centre en aquest curs 2014-2015 i que en el proper han de continuar en el nostre col·legi.

La formalització de la matrícula té aquestes finalitats:
-Actualització de dades personals: domicili, telèfons, adreces electròniques, cartilla mèdica,...
-Signatura de les distintes autoritzacions: ús de les imatges, sortides, administració de medicaments.
-Sol·licitud ensenyament religió catòlica a infantil i primària.
-Pagament de la quotes de material i fotocopiadora (infantil) i de la quota de material, fotocopiadora i agenda
(Primària)
-Inscripció i pagament de la quota de fons de llibres de text i/o de lectura (Primària)
-Inscripció i pagament de la quota de soci de l'APIMA.
-Previsió d'ús del servei de menjador escolar.
-Previsió d'ús del servei d'escola matinera.

REUNIONS
DIA 5 DE JUNY DE 2015: JORNADA DE PORTES OBERTES
Divendres, dia 5 de juny, a partir de les 9 h els pares, juntament amb els seus fills, tant dels alumnes que
han de cursar el nivell d'infantil de 3 anys en el proper curs com d'altres famílies nouvingudes que han
elegit el nostre centre per als seus estudis podran visitar les instal·lacions del centre i conèixer els espais i
recursos educatius de què es disposa així com els serveis que s'ofereixen.
DIA 11 DE JUNY DE 2015: PARES I MARES DE P-3 CURS 2015-16
El dijous 11 de juny a les 19 h es realitzarà una reunió per als pares i mares dels alumnes que
s'incorporaran al centre en el nivell de 3 anys el proper curs. En aquesta reunió se'ls explicarà l'organització
general del centre, les bases del projecte pedagògic i la seva aplicació a l'etapa d'educació infantil.
DIA 15 DE JUNY DE 2015: PARES I MARES DE 6è E.P.
El dilluns 15 de juny a les 16 h es realitzarà la reunió amb els pares i alumnes de 6è d'E.P. per cloure i
celebrar el seu final d'etapa i d'escolarització al nostre centre. Se'ls informarà sobre el pas a l'institut i dels
objectius de la nova etapa que iniciaran i dels canvis a què s'hauran d'adaptar i com els pares han d'acompanyar
els fills en aquesta fase de creixement com a persones i com a estudiants.
El dia 27 de maig es va dur a terme la reunió amb els pares i mares dels alumnes d'educació infantil 5 anys per
informar-los sobre el canvi de l'etapa d'infantil a l'etapa de primària i explicar-los les línies generals del projecte
pedagògic d'aquesta nova etapa.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
-Dia 28 de maig. Sortida al centre d'interpretació de Cabrera. El dijous 28 de maig, els alumnes d'infantil, seguint
amb les activitats proposades per treballar el tema del curs: la mar, han realitzat la sortida a aquest centre d'interpretació,
situat a la Colònia de Sant Jordi. En aquesta instal·lació han descobert el món submarí que recrea els principals
ecosistemes del parc marítim nacional de les aigües de Cabrera. També han tengut ocasió de passejar pel port i costa
d'aquest nucli mariner.
-Dies 9 i 10 de juny. Jornada d'educació viària a la qual participaran tots els nivells. Comptarem amb la participació
del policia local i disposarem d'un parc mòbil del programa Suma't del Consell de Mallorca.
-Dia 16 de juny. Els alumnes del 1r i 2n cicles tenen programada una sortida a la Punta de n'Amer, cala Nau i sa
Coma. Com a activitat emmarcada també en el treball del tema del curs, aquests alumnes aniran a conèixer una zona
costanera del Llevant de Mallorca, on podran contrastar trams de costa amb paisatge natural com la Punta de n'Amer i
trams transformats per l'explotació turística.
-Celebració de final de curs. Per acabar el curs, durant els darrers dies realitzarem diverses activitats culturals i lúdiques,
entre les quals destacam: jocs d'aigua i musicals que tendran com eix comú la mar.
A més, el divendres, dia 19, darrer dia lectiu, cada nivell realitzarà una berenada conjunta. A l'horabaixa-vespre
d'aquest dia 19 organitzarem la tradicional vetllada a la fresca, que s'iniciarà amb el pregó dels alumnes de 6 è i la
mostra d'activitats extraescolars i continuarà amb les actuacions dels distints grups que representaran i ballaran els seus
musicals i l'acte de promoció a l'etapa de primària dels alumnes d'educació infantil 5 any i d'acomiadament dels alumnes
que passen a l'IES a cursar l'ESO; la vetllada acabarà amb el sopar de germanor. Per sopar, cadascú durà el seu menjar
i al final s'oferirà un postre solidari: gelat i coca, per recollir les aportacions voluntàries dels assistents destinades al
nostre projecte d'agermanament amb el centre escolar de Nicaragua.
EN UN NOU FULL INFORMATIU vos donarem més informació sobre les activitats de final de curs i sobre
l'avaluació final, entrevistes, entrega d'informes i qualificacions, així com orientacions per al proper curs.

