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NADAL S'ACOSTA!!!
NADAL SOLIDARI:
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 alguna jugueta o joc, que ja no empri i vulgui donar, i que
estigui en condicions d’ús o es pugui restaurar 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.
Per altra banda, el dijous dia 18 de desembre, a partir de les 16 h, l'APIMA organitzarà un taller per
revisar, repassar o retocar aquelles joguines i jocs que aporteu perquè tenguin una presentació
adequada. L'APIMA vos informarà com hi podreu participar.
Podeu entregar aquestes juguetes o jocs a l’escola durant tots aquests dies fins dia 17 de desembre.

RECOLLIDA D'ALIMENTS
A proposta del Racó Solidari de Sant Joan, hem pensat realitzar enguany per dotar d'un missatge solidari a
les festes de Nadal una campanya de recollida d'aliments que entregarem a aquesta institució perquè els
distribueixi entre les famílies o persones que els necessiten. Per aquest motiu vos convidam a fer la vostra
aportació fins al dia 21 de desembre. Podeu depositar els aliments a les cistelles que hi ha a l'entrada de cada
edifici escolar.

FINAL DE TRIMESTRE. NADAL-2015
A finals de novembre organitzàrem un concurs de mascotes olímpiques i paraolímpiques, una activitat
inclosa dins la programació del tema del curs. Els dibuixos presentats estan exposats al gimnàs. Els alumnes i
mestres pogueren donar el seu vot al dibuix preferit. Els dibuixos més votats serviran per confeccionar el
logotip de l'any escolar i il·lustrar programes, cartells,... d'activitats que es realitzaran al llarg del curs sobre el
tema de les olimpíades.
Durant aquests darrers dies de final de trimestre celebram Nadal adornant els edificis, passadissos i
aules amb símbols i elements d'aquesta festa. Per altra banda, podeu veure el nostre betlem situat,
enguany, a l'edifici d'educació infantil i l'arbre de Nadal, que vol combinar plàstica i tecnologia i que hem
col·locat a l'edifici de primària. Cada grup ha escrit una felicitació de Nadal per als alumnes de la Escuela
Rural Manuel de Jesús Llanes Gutiérrez, el centre escolar de Nicaragua amb qui estam agermanats des
d'aquest curs. Els distints grups realitzen, també, distints tallers relacionats amb les festes de Nadal i Reis.

Rebreu els informes o butlletí de qualificacions corresponent a la primera avaluació
el dia 18 de desembre.

CELEBRAM NADAL
-De l'1 al 18. Els distints nivells realitzen tallers de gastronomia de Nadal, preparen les felicitacions i poemes
de Nadal i escriuen la carta per als Reis d'Orient o per al pare Noel.

DIJOUS 17
-Representació de l'obra de teatre: la Flor Romanial per part dels alumnes de 6è. Al gimnàs. A les
11:30 h, assistiran a aquesta representació els alumnes d'infantil. A les 14:30 h, sessió per als alumnes de
primària. Hi estan convidats els pares i mares del grup de 6è.
-A les 9:30 h. Alumnes de 1r , 2n i 3r de Primària. Projecció de la pel·lícula: «Astèrix i Obèlix a les
Olimpíades», pel·lícula relacionada amb el tema del curs, a la Sala Polivalent de la plaça de la
Constitució

DIVENDRES 18
-Assaig de nadales a l'Església: A les 9h: alumnes d'infantil. A les 10:30 h: alumnes de 1r, 2n i 3r
d'educació primària. A les 11:30 h: alumnes de 4t, 5è i 6è d'educació primària.
-Projecció de la pel·lícula: «Astèrix i Obèlix a les Olimpíades», a la Sala Polivalent. A les 9 h:
alumnes de 4t, 5è i 6è. A les 11:30 h, sessió per als alumnes d'infantil.

DILLUNS 21
-A les 10:30 h. Al pati d'enmig de l'escola. XOCOLATADA, obsequi de l'APIMA als alumnes i
mestres per celebrar aquestes festes de Nadal i acomiadar el primer trimestre escolar.
-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, 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.

DIMARTS 22
VOLEM VISITAR BETLEMS DELS NOSTRES ALUMNES
-A les 9 h. Cada cicle realitzarà una ruta per visitar distints betlems del nostre poble, així com
l'arbre de Nadal de l'Ajuntament.
-Després de la visita dels betlems: activitats per nivells o cicles fins a les 14 h.
-A les 14:00 h. Heu de venir recollir els vostres fills-es si no es queden al menjador.
-14 a 16 h. Servei de menjador.
Per poder dur a terme aquesta visita a distints betlems del poble, que trobam molt positiva, a més
d’educativa, 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.

Vos recordam que les classes es reinicien el divendres dia 8 de gener de 2016

BONES FESTES I VENTURÓS ANY 2016!
VOS DESITJA EL CLAUSTRE DE PROFESSORS I L’APIMA DEL C. P. SON JUNY

I JUST INICIAT EL 2n TRIMESTRE
FESTA DE SANT ANTONI
Com cada any celebrarem la festa de Sant Antoni amb aquests actes:
-Dia 15 de gener organitzarem la jornada santantoniera, amb tallers relacionats amb la festa: caretes,
ximbombes, pins,...; dies abans haurem escrit glosses. A partir de les 12 h al pati ho celebrarem junts amb
l'encalçada dels dimonis i amb la cantada de les gloses.
-L'APIMA proposa als pares de cada curs a participar a les beneïdes de Sant Antoni amb la realització d'una
carrossa. Per altra part, el fogueró de Sant Antoni que l'APIMA organitza a l'escola s'ha programat per a la
vetllada de divendres dia 22 de gener. Rebreu més informació sobre aquestes activitats.

