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Moltes gràcies pels magnífics 
estels  que heu “fabricat”  amb els 
vostres  fills  i  que ens il·luminaran 
el camí cap a Nadal.

Bunyolada solidària
Com  ja  sabeu,  dia  21 

d'octubre  els  infants  i  els  mestres 
vàrem gaudir dels bunyols elaborats 
per tres familiars de l'escola. Varen 
ésser  boníssims.  Els  190  euros 
recaptats  es  destinaran  a  un 
projecte solidari del FMS.
Aquest  curs  està  previst 
l'agermanament amb una escola de 
Nicaragua. Serà el nostre projecte i 
vos  convidam  a  visitar  els  panells 
informatius instal·lats al vestíbul de 
l'edifici  de  Primària  per  conèixer 
millor la realitat d'aquest país.

Entrega d'informes d'avaluació

Tant a Educació Infantil com 
a Primària es lliuraran el dia 22 de 
desembre.  Heu  de  retallar  i 
retornar  degudament  signada  la 
part inferior del document.

Manteniment  dels  edificis  de 
l'escola

En  el  FIP  anterior  vos 
informàvem  de  tots  els 
desperfectes  i  mancances  que 
afecten  a  l'escola.  A  punt  de 
finalitzar  el  primer  trimestre  no 
s'ha  duit  a  terme  cap  intervenció 
per  a  la  resolució  dels  problemes 
que afecten a l'edifici i actualment 
s'hi  afegeix  que  el  conserge  va 
finalitzar el seu contracte dia 23 de 
novembre.  A  més  a  més  l'ELM  no 
s'ha  fet  càrrec  de  cap  de  les 
necessitats  de  reparació  urgents 
que  patim,   i  no  ha  abonat  a 
l'escola  cap  factura  de 
manteniment  des  de  dia  28  de 
setembre.
Aquesta greu situació s'ha posat en 
coneixement  del  representant  de 
l'Ajuntament de Bunyola al Consell 
Escolar i s'ha remès un informe a la 
Direcció  General  de  Planificació  i 
Centres.

Entrades i sortides

La Policia Local que cada dia 
vetlla per la seguretat dels infants i 
els  pares  a les  entrades i  sortides 
de  l'escola  ha  sol·licitat  a  la 
direcció  del  centre  la  vostra 
col·laboració  per  evitar  que  es 
formi  l'aglomeració  que  envaeix 
l'accés  a  l'escola.  Així  doncs  us 
demanam  que  quan  obrim  les 
portes  a  les  14  hores  passeu  a 
l'interior del recinte.

Jardí de papallones

Enguany  ens  hem  plantejat 
ampliar  el  projecte  de  Jardí 
Forestal.  Aprofitant  la  zona  dels 
fruiters  hi  hem  sembrat  amb  els 
alumnes de tercer cicle espècies de 
plantes  aromàtiques  i  altres  que 
floreixen  a  diverses  èpoques  de 
l'any  per  tal  d'atreure  el  major 
nombre  possible  de  lepidòpters. 
Aquesta iniciativa és una aposta a 
llarg  termini  per  a  l'estudi  pràctic 
d'aquest  grup  d'invertebrats  en  el 
seu  hàbitat  idoni  i  permetrà  als 
infants  conèixer  millor  els  seus 
costums,  característiques, 
nutrició...  així  com  la  seva 
important funció dins la natura.
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Centre ecoambiental

A  l'escola  es  promou  i  es 
fomenta l'educació en el respecte i 
la  conservació  del  medi.  Aquest 
curs  donam  una  passa  més  i  ens 
hem integrat en la Xarxa de Centres 
Ecoambientals  a  través  del 
programa  l'Aposta  (ja  hi  havíem 
estat  integrats  durant  el  curs 
2002/2003) .
S'estan  realitzant  activitats  amb 
tots  els  cursos  de  primària  que 
involucren a la totalitat de l'escola 
amb el desig  d'aconseguir actituds 
més sostenibles  en el present i per 
al futur.

Sortides , tallers i activitats

OCTUBRE

Dia  9  els  alumnes  de  sisè 
varen  rebre  la  visita  dels  antics 
companys  que  enguany  cursen  1r 
d'ESO.  Va  ser  una  trobada  molt 
interessant ja que ens varen contar 
la  seva  adaptació  i  les  primeres 
experiències en l'institut d'Esporles.

Dia 27  els alumnes d'EI van 
sortir  pels  voltants  del  centre  a 
recollir fulles i els d'EP van realitzar 
una visita guiada a Raixa convidats 
pel Consell de Mallorca.

 NOVEMBRE
Dia 5  l'alumnat de 1r  varen 

assistir a una Xerrada sobre Higiene 
Dental  impartida  per  metges  dins 
un  programa  de  la  Conselleria  de 
Salut.

Dia 9  els nins i nines de 1r i 
2n  cicle  van  gaudir  en  el  teatre 
d'Alaró de l'obra musical “Si plou i 
fa sol el món roda sol”.

Dia 12  l'alumnat de 3r cicle 
va  anar  al  viver  de  Menut 
(Binifaldó)  on  va  visitar  totes  les 
seves  instal·lacions.  La  Conselleria 
de   Medi  Ambient  ens  va 
subvencionar el transport.

El  dia  19  ,  aquest  mateix 
cicle va assistir a un taller/xerrada 
sobre la malària.

Dia 24  tota l'etapa d'infantil 
va disfrutar de la representació de 
l'obra “En Joan petit mariner” i els 
de 1r i 2n cicle de primària per la 
seva  banda  presenciaren 
l'espectacle “Nino i la poesia”.

DESEMBRE
Dia  16   els  alumnes  de  3r 

cicle  tendran  l'oportunitat 
d'adquirir coneixements teòrics amb 
la  xerrada  que  ens  oferirà  Xavier 
Canyelles  sobre  “El  món  de  les 

papallones”.

Dia  17  el  1r  cicle  anirà  al 
cinema a veure Ice-Age 3 en català.

Està  previst  que  la  darrera 
setmana   l'etapa  d'Infantil  vagi  a 
l'oficina de correus de Palmanyola i 
visiti  alguns  Betlems  de 
Palmanyola.

Dimecres 23 de desembre

És  el  darrer  dia  escolar  del 
trimestre i amb aquest motiu hem 
programat activitats a les diferents 
aules.  Rebrem  la  visita  del  patge 
reial, es faran celebracions a nivell 
d'aula i a les 13 hores les famílies 
estau  convidades  a  gaudir  de  les 
actuacions que els infants han estat 
preparant amb els  seus companys. 
Aquestes  es  duran  a  terme  a 
cadascuna de les aules.

BON ANY 2010!


