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DIADA SANTANTONIERA A LA NOSTRA ESCOLA
DILLUNS DIA 16 DE GENER DE 2017
A finals del primer trimestre i durant la primera setmana del segon trimestre anam realitzant
tallers i activitats per donar a conèixer les tradicions a què ha donat lloc la festa de Sant
Antoni. Els alumnes han vist com es pot confeccionar una ximbomba, aprenen a compondre
gloses i a cantar-les, dibuixen i pinten caretes del dimoni i de Sant Antoni, realitzen ninots i
altres elements relacionats amb la festa, es documenten sobre aquesta celebració i el que
representa per a la nostra comunitat. A més, realitzarem aquestes activitats específiques:
-Divendres, dia 13 de gener. Taller amb en Tomeu Caragol, mestre artesà especialitzat
amb el personatge del dimoni; és autor de diferents llibres i investigador sobre la nostra
cultura popular i, específicament, sobre la figura del dimoni. En aquest taller ens farà una
xerrada sobre el que representa la figura del dimoni, ens presentarà material que ha elaborat i
també ens parlarà sobre els balls relacionats amb Sant Antoni i el dimoni. Horari del taller:
-9-9:45: Grups de 5è i 6è.
-9:45-10:30: Grups de P-3 i P-4A
-10:30-11: Grups de P-5 i P-4B
-11:30-13:30: 4 sessions de 30 minuts: una sessió a cada grup de 1r a 4t.
-Dilluns dia 16, dissabte de Sant Antoni, durant aquesta jornada i especialment a
l'horabaixa celebrarem aquesta festa amb aquestes activitats:
-Vos animam que durant aquest dia els alumnes venguin vestits
amb roba de color negre, vermell o marró. També poden dur, si en
teniu, picarols o banyes; se'ls posaran a l'activitat que realitzarem
durant l'horabaixa. També proposam que en aquest dia duguin per
berenar, si no hi teniu inconvenient, pa amb sobrassada o
botifarró.
-A l'horabaixa ens reunirem tots al pati d'enmig, si fa mal temps, al
pavelló municipal per celebrar conjuntament la festa. Els pares hi
estau convidats. Les activitats previstes són aquestes:
-14:30. A les aules els alumnes es vestiran amb els elements
que hagin fet a l'escola o duguin de casa: caretes, picarols,
banyes,..
-14:45. Trobada de tots els grups al pati d'enmig
-Presentació dels dimonis de Son Juny. També ens
vendran a veure els dimonis grans i Sant Antoni.
-15:00. Cada curs cantarà les seves gloses.
-Acabada la cantada, els dimonis ens encalçaran i ens en
faran de les seves al pati de darrera.
-15:45. Retirada cap a les aules
-16:00. Sortida

DIVENDRES DIA 20 DE GENER DE 2017
FOGUERÓ A SON JUNY, ORGANITZAT PER L'APIMA
Es demana com cada any la col·laboració de les famílies amb l'aportació de dos o tres tions
entre els dies 16 i 19 de gener
La preparació i muntatge del fogueró serà a les 16:00 hrs i es demana la col·laboració dels
pares, a partir d'aquesta hora.
A les 17:30 es farà l'encesa del fogueró. (S'ha decidit que es comenci abans que els altres
anys per facilitar assistència dels més petits i evitar el fred del vespre). Hi participaran els
xeremiers de Sant Joan i els dimonis de Son Juny. Hi haurà venda de ximbombes. Cantarem
gloses santantonieres acompanyats de glosadors.
Cada família ha de dur el que vulgui per torrar. L'APIMA posarà l'aigua.
Podrem comprar dolços que vendran els alumnes pro viatge d'estudis.
Tot el poble està convidat al fogueró, a sonar la ximbomba i a cantar les gloses de Sant
Antoni.

DIA DE LA PAU. DILLUNS 30 GENER DE 2017
Enguany celebrarem aquesta diada amb l'organització d'un horabaixa solidari.
Prèviament cada nivell realitzarà activitats a distintes àrees per valorar la importància de
l'aigua com a recurs fonamental per als sers vius i per a la supervivència de les diferents
comunitats humanes d'arreu del món. L'horabaixa d'aquest dia 30 organitzarem un
«KILÒMETRE SOLIDARI», on volem convidar les famílies: pares, padrins, tiets,….i
veïnats a participar en aquest acte. VOLUNTÀRIAMENT els que vulguin i puguin
podran fer un donatiu per ajudar a què milers d'infants del món tenguin accés a aigua
potable, a una alimentació adequada i a una educació digna (rebreu més informació per mitjà
dels vostres fills d'aquesta campanya quan s'acosti el dia). Està previst que abans d'iniciar
aquesta cursa, que es farà pels voltants del centre, cada grup d'alumnes presenti un lema, una
frase o un mural sobre el significat d'aquesta diada. De tornada hi haurà un petit
avituallament a base de fruita per fomentar hàbits saludables. Per acabar tots junts cantarem
una cançó relacionada amb l'objectiu de la diada i acompanyada d'una coreografia.

