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FESTA DE DISFRESSES A L'ESCOLA
DIA 4 DE FEBRER DE 2016

A PARTIR DE LES 14:30 H. AL PATI GRAN DE L'ESCOLA
En aquest curs, amb motiu de la rua, hem tornat organitzar una festa de disfresses a Son Juny. Els actes es
realitzaran al pati gran del centre, si el temps ens acompanya. Si no fos així, es celebraria dins el pavelló
municipal.
En aquest 2016 els alumnes es disfressen a partir de motius que fan referència a les olimpíades ja que aquest és
el tema de curs d'aquest any acadèmic. Aquests són els motius de les disfresses:
-Educació infantil: esportistes
-1r cicle: gregues i grecs.
-2n cicle: anelles olímpiques
-3r cicle: torxes olímpiques.
Els alumnes han de venir disfressats de casa, a l'horabaixa. A l'aula es completarà, en els cursos que calgui,
la disfressa. Els alumnes que queden al menjador han de dur la disfressa el dematí.
La festa tendrà aquestes fases, a partir de les 14:30h (entrada a les aules)
-14:40 h. Reunió de tots els grups al pati de davant per fer-se la fotografia de grup.
-Concentració al pati gran.
-Cerimònia d'obertura dels jocs olímpics i encesa de la flama olímpica. Els alumnes de 6è presentaran l'acte.
-Entrega de medalles als guanyadors de les mascotes olímpiques.
-Cada grup desfilarà davant tots els assistents i a continuació ens ballarà la dansa que ha preparat.
-Festa final: ballada i pluja de confeti.
-Els alumnes de 4t i 5è vendran tiquets per a la rifa de dues ensaïmades, pro viatge d'estudis
-Berenada de pizza per a tos els alumnes, obsequi de l'AMIPA
Convidam a tots els pares i mares, a partir de les 14:30 h, a assistir a aquesta activitat i vos animam a
venir-hi disfressats i a participar a la festa.
El divendres dia 5 de febrer. Tots els alumnes poden venir disfressats a l'escola del tema que vulguin

JAIA QUARESMA
-Jaia Quaresma. A partir del dia 12'02'16 i fins a Pasqua. Els divendres farem el ritual de tallar-li una cama
cada setmana. Els alumnes de 4t explicaran al llarg de les set setmanes de Quaresma vivències i
contarelles sobre aquest personatge entranyable.

DIES NO LECTIUS
DILLUNS 29 DE FEBRER I DIMECRES 2 DE MARÇ
Vos recordam que els propers dies 29 de febrer (dia no lectiu per ser el dia de la festa escolar unificada,

establerta per la Conselleria d'Educació) i dia 2 de març (dia no lectiu elegit pel centre i aprovat pel Consell
Escolar) seran dies no lectius al nostre centre. Enmig d'aquests dos dies, dia 1 de març, tendrem festa tots per
ser el dia de les Illes Balears.

PROPERES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Per a aquest segon trimestre hi ha previst la realització de les següents activitats complementàries:

PROJECTE DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ AMB EL FONS MALLORQUÍ
EXPOSICIONS
Es muntaran a la sala gimnàs i estaran obertes també als pares i adults interessats.
- Mira't el món: del 22 de febrer a 7 de març.
- Palestina, sobreviure a l'ocupació: del 7 al 23 de març.
TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ
(Dates previstes)
-10'02'16. Taller: Viure a Nicaragua, viure aquí. Per als alumnes de 3r i 4t.
-11'02'16. Taller: Si nosaltres fóssim el món. Per als alumnes de 5è i 6è.
-11'02'16. Taller. Vida quotidiana a Burkina Faso. Per als alumnes de 1r i 2n
-19'02'16. Taller. Conta contes del desert. Per als alumnes d'educació infantil
Durant els tallers de sensibilització podrem veure i treballar sobre la pel·lícula "El camí de l'escola"

SORTIDES
15'03'16.Els alumnes d'educació infantil realitzaran una sortida a Palma pe visitar el museu «Es Baluart» i la
biblioteca de Can Salas.
22'03'16. Els alumnes de 1r a 4t de primària realitzaran una sortida escolar al parc: Jungle Park de Santa
Ponsa.

ACTIVITATS EDUCATIVES DEL CONSELL DE MALLORCA
Durant aquest segon trimestre ja s'han duit a terme o es realitzaran en les properes setmanes distintes activitats
que organitza el Consell de Mallorca dins els programes Suma't a l'esport a l'escola i Suma't a l'esport
saludable, amb l'objectiu de promoure tant l'esport base com l'activitat física saludable:
-29'01'16. Els alumnes del 1r cicle de primària participaren a l'activitat «Nutrició i activitat física».
-18'02'16. Els alumnes del 1r cicle realitzaran l'activitat que té com a finalitat millorar la salut bucodental.
-22'03'16. Els alumnes del 3r cicle podran descobrir o aprofundir en el joc de l'escacs.
-17'03'16. Els alumnes del 2n cicle podran conèixer i practicar l'esport tir amb arc.

SETMANA DE PASQUA
Per als tres darrers dies, 21, 22 i 23 de març, abans de les vacances de Pasqua, hi ha programades aquestes
activitats complementàries:
-Tallers de cuina de Pasqua.
-Activitats d'expressió corporal. Representació teatral: «La princesa dels cabells llargs» pel alumnes de 5è EP
i activitat d'expressió «Pupurri» pels alumnes de 6è EP.
-Gimcana olímpica, el dimecres, dia 23 de març, darrer dia del trimestre. Els distints equips heterogenis en
quant a edat practicaran distints esports olímpics que s'organitzaran a diferents espais del recinte escolar, al
pavelló, camp de futbol i pinar.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Durant aquest curs els mestres del nostre centre, que s'hi han inscrit, participen a aquestes activitats de formació
que tenen com a objectiu reflexionar sobre la funció docent i la innovació educativa aixi com aplicar les noves
propostes metodològiques d'ensenyament-aprenentatge a l'aula. Els dos seminaris que s'han organitzat són:
-Seminari de visió i aprenentatge i ortografia fàcil. Es realitza conjuntament amb altres centres de la
comarca.
-Metodologia per ambients. Seminari que es realitza juntament amb el grup d'escoles de la «Xarxa per a la
innovació educativa», a la qual pertany el nostre centre.
Els alumnes han de venir disfressats de casa a l'horabaixa. A l'aula es completarà, en els cursos que calgui, la
disfressa. Els alumnes que queden al menjador han de dur la disfressa el dematí.

