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CELEBRAM PASQUA
ACABA EL 2N TRIMESTRE ESCOLAR
SETMANA DE PASQUA
Dies 21, 22 i 23 de març de 2016

Com cada any destinam els tres darrers dies abans de les vacances de Pasqua a la realització de diverses
activitats complementàries, que enguany hem centrat en distintes activitats d'interpretació i expressió corporal
i en la realització d'alguns tallers: gastronomia de Pasqua, conèixer Nicaragua i una gimcana lúdico-esportiva
DILLUNS, 21 DE MARÇ
Els alumnes de 5è i 6è han realitzat per a tots els altres grups del centre aquestes dues actuacions:
-Grup de 6è : «Pupurri», on els alumnes s'han transformat en mags, actors i intèrprets i dansaires de distints
temes musicals.
-Grup de 5è:: Ens han representat l'obra: «La princesa dels cabells llargs»
-Durant el matí els nivells de 1r i 2n han realitzat crespells i els grups de 3r i 4t han elaborat panades. Aquests
grups, a l'horabaixa, han anat fins a Consolació a fruir d'aquesta gastronomia.
DIMARTS, 22 DE MARÇ
-A causa de la previsió de mal temps hem hagut de suspendre la sortida programada per anar a Jungle
Parc, una activitat esportiva i d'aventura que es realitza a l'aire lliure. S'ha ajornat per al tercer trimestre. Per
aquest motiu guardarem els diners de la quota que heu satisfet per anar a fer aquesta activitat previsiblement
durant el mes de maig.
-Continuam amb els tallers de gastronomia de Pasqua: els grups d'educació infantil realitzen també
crespells i els nivells de 5è i 6è s'atreveixen a fer robiols.
-Els grups de 5è i 6è han tengut l'oportunitat de descobrir, uns, i aprofundir, altres, en aquest esport
mental que és l'escacs gràcies a un taller promogut pel Consell de Mallorca.
-Durant aquests tres dies na Sandra García Provenzal ha volgut compartir amb els alumnes les vivències
i impressions del viatge realitzat amb la seva família recentment a Costa Rica i Nicaragua. I especialment
la visita que realitzaren a l'escola «Professor Manuel de Jesús Llanes Gutiérrez», centre escolar de la
comunidad de San Andrés, situada al municipi de Telpaneca de Nicaragua. El dilluns contà l'experiència i
anècdotes viscudes als alumnes de P-4 i P-5 d'infantil. El dimarts ha realitzat aquesta activitat amb el grup de 5è
i 6è d'educació primària i el dimecres tendran l'oportunitat de conèixer aquesta aventura els alumnes de 1r a 4t.
DIMECRES 23 D'ABRIL
Feim jornada continuada de 9 a 14 h.
Servei de menjador: 14 a 16 h.
Les activitats previstes per a aquest dia són aquestes:
-Abans de pati: els distints grups assistiran a la representació d'una suposada situació quotidiana en un
restaurant, escenificada en llengua anglesa pels alumnes de 6è.
-A continuació acomiadarem la Jaia Quaresma, a la qual ja haurem llevat les set cames; un personatge que
ens ha acompanyat i ens ha fet gaudir amb els seus acudits i cabòries durant aquestes setmanes de Quaresma,
que iniciàrem amb l'adéu al rei Carnestoltes, acabats els dies de Carnaval.
-La darrera part de la jornada la destinarem a la realització d'una gimcana on podrem practicar distintes
habilitats referides a jocs, balls, esports i destreses manuals.
Heu de venir a recollir els vostres fills o filles a les 14 h si no es queden al servei de menjador
14-16 h. Servei de menjador. Els alumnes que utilitzin el servei de menjador podran quedar al centre fins

a les 16 h.
AVALUACIÓ
-Aquest dimarts 22 de març rebreu l'informe i butlletí de qualificacions corresponents a la segona
avaluació d'aquest curs. Algun grup no l'entregarà fins el dimecres.

ALTRES INFORMACIONS
Durant els mesos de febrer i març hem duit a terme distintes activitats complementàries i hem pogut disposar al
nostre centre de les següents exposicions, que han servit per enriquir temes del currículum que desenvolupam al
centre:
-Dins el projecte de solidaritat i cooperació que desenvolupam amb la participació del Fons Mallorquí hem
realitzat distints tallers per a tots els nivells i hem pogut treballar sobre aquestes exposicions:
- Mira't el món: del 22 de febrer a 7 de març.
- Palestina, sobreviure a l'ocupació: del 7 al 23 de març.
-La setmana del 14 al 18 hem comptat amb el Planetari mòbil de la Fundació la Caixa que ens ha acostat
al món de l'astronomia. També ens pogut apropar al món de la biologia i de la vida microscòpica gràcies a una
pel·lícula que també incorporava aquesta instal·lació.
-Amb els programes Suma't a l'esport a l'escola i Suma't a l'esport saludable els alumnes del primer cicle de
primària han pogut treballar temes relacionats amb la salut: «Nutrició i activitat física» i «la salut
bucodental» Per altra banda, els alumnes del 2n cicle tengueren l'oportunitat de descobrir i practicar durant una
sessió l'esport de tir amb arc.
-Els alumnes d'educació infantil realitzaren la sortida a Palma per visitar el museu «Es Baluart» i la
biblioteca de Can Salas, així com gaudir d'un temps d'oci en un entorn urbà, molt distint del que habitualment
troben a Sant Joan.
-A mitjan trimestre rebérem la visita del jugador de futbol del RCD Mallorca Biel Company. Per mitjà
d'una «roda de premsa», en la que responia a les nombroses preguntes que li formularen els alumnes, poguérem
conèixer la seva trajectòria esportiva i ens va exposar els valors educatius i humans que duu intrínsec l'esport i
concretament un esport d'equip, que moltes vegades es veuen tergiversats dins la nostra societat més inclinada a
l'egoisme, l'individualisme i la competitivitat insana.
-El grup de 4t d'educació primària ha rebut la visita del grup de persones majors que realitzen l'activitat
de memòria. Els nostres alumnes han compartit amb els padrins un temps de convivència i algunes de les
activitats que realitzen per mantenir en forma aquesta capacitat. Ha estat una experiència intergeneracional molt
agradable i entranyable on han pogut compartir un temps i unes vivències. En el tercer trimestre ens tornarem
a retrobar tots junts i realitzarem diferents tallers.
-Els mateixos alumnes de 4t el divendres 18 de març visitaren els alumnes del mateix nivell del CEIP
Juníper Serra de Petra en aquella localitat. Varen tenir l'oportunitat de tornar la visita que els alumnes de
Petra ens féren el curs passat. Durant aquest curs han mantengut correspondència per carta. Compartiren unes
hores i pogueren recórrer les instal·lacions d'aquell centre.
PROPERES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
-Festa del llibre. Visitarem la Casa-museu del Pare Ginard i la biblioteca municipal
-El tercer cicle de primària realitzarà una sortida en bicicleta al poblat talaiòtic de Son Fornés a
Montuïri.
-29'04'16. Assistirem a una representació de teatre en anglès a la Casa de Cultura.
-Els dies 17 i 18 de maig els alumnes d'educació infantil aniran de colònies a la Colònia de Sant Pere.
-Ens queda pendent la sortida a «Jungle Parc» per als alumnes de 1r a 4t
CONFERÈNCIES PER ALS PARES I MARES
L'APIMA ha programat unes conferències d'orientació a pares i mares:
-El dia 8 de març el pedagog Mariano Sbert va tractar el tema "Com podem ajudar a evitar el postergar als
nostres fills, és a dir, a no deixar les tasques per a l'endemà»
-Per al dia 14 d'abril, a les 19 h, hi ha prevista una nova conferència sobre el tema: «Les
tecnoaddiccions» a càrrec de Sofia Villatoro.

EL TERCER TRIMESTRE COMENÇARÀ DIA 4 D'ABRIL
BONES FESTES DE PASQUA

