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Fogueró
Gràcies a la col·laboració de
l'ELM i l'Ajuntament de Bunyola,
dimecres 20 de gener vàrem poder
celebrar amb les famílies la torrada
de Sant Sebastià.
Abans de començar a berenar els
infants entonaren gloses i després
els alumnes de sisè organitzaren
jocs populars a la pista central que
varen tenir molta acceptació.

Els d'infantil i primer d'EP ho duran
a través d'una petita circular i la
resta escrit o bé a un full o bé a
l'agenda. Dia 11 es podrà venir a
l'escola amb una disfressa lliure i el
divendres dia 12 de febrer a les 12
hores tots els alumnes d'infantil i
primària farem una Rueta. Anirem
fins a la plaça en desfilada i
tornarem cap a l'escola on
continuarem la festa a la pista gran
amb un ball de disfresses.
Convidam
les
famílies
a
acompanyar-nos
durant
el
recorregut.

Carnestoltes 2010
El rei Carnestoltes vol que
els infants participin activament i
per això aquest any passarà per les
aules els dies 5, 8 i 9 de febrer amb
una consigna. Consistirà en una
proposta de carnaval que els
alumnes hauran de dur l'endemà.

Aquell dia els infants sortiran a
l'hora habitual i vos demanam per
favor
la
vostra
col·laboració
respectant aquest horari.

Sortides , tallers i activitats
GENER
-Xerrada “Prevenir des de
petits”. Adreçada al primer i segon
cicle de primària. Es va realitzar el
dia 19 de gener a càrrec de la
Conselleria de Treball i Formació.
-Taller d'escultura “El Volum
de les paraules”. Realitzat pels
infants de 3r cicle el dimecres 27
de gener. Les obres estaran
exposades fins dia 24 de febrer a
l'entrada de l'edifici principal on
podeu venir a veure-les.

-Taller pràctic de Poda
d'arbres. El dia 29 de gener els
alumnes tercer cicle que se'n
cuiden del Jardí Forestal de l'escola
van gaudir d'una xerrada sobre la
poda d'arbres. Al pati amb els
nostres
arbres
varen
poder
practicar el que havien après.

Així mateix dilluns dia 1 de març és
la Festa de la nostra Comunitat
Autònoma.
La setmana santa enguany és
de l'1 al 9 d'abril. Això vol dir que el
darrer dia de classe del trimestre
serà dimecres dia 31 de març. Ens
retrobarem novament dilluns 12
d'abril.

FEBRER
-“Palma, ciutat de llegenda”
és l'activitat que els alumnes de
sisè realitzaran aquest dimecres dia
10 de febrer. També assistiran a
una xerrada sobre transport públic.
-El dia 23 l'alumnat d'infantil
gaudirà d'un taller anomenat
“Acosta't
als
instruments
tradicionals” ofert per l'Ajuntament
de Palma en el seu programa “Viu
la cultura”.
MARÇ
-El 8 de març els nins i nines
d'EI aniran fins a Esporles a visitar
“La Granja”.
-El dia 18 els infants de 2n
cicle aniran al Parc infantil de Sant
Ferran per aprendre Educació Vial.

-La Conselleria ofereix el
Taller Intercultural “Músiques del
món” que aquest any gaudiran els
alumnes d'infantil el dilluns dia 22
al centre escolar.
-Educació Vial amb bicicletes
és el que ofereix el Consell de
Mallorca per als alumnes de sisè.
Serà el dia 23 al pati de l'escola.
-“La dieta Mediterrània”és
un taller que pertany al programa
“Viu la Cultura” i que realitzaran
els alumnes de 3r cicle el dia 26.
Dies no lectius
Us recordam, com us vàrem
informar en el Full Informatiu de
principi de curs, que el proper dia
25 de febrer és el dia no lectiu triat
pel Centre i el dia 26 és la festa
escolar unificada.

Els informes de la segona avaluació
es lliuraran dia 30 de març.
Cove dels objectes perduts
Ja el tornam tenir ple. Si
voleu venir a revisar-lo ho heu de
fer abans de dia 12 ja que, com
sempre, durem la roba a la
Parròquia.
Menjador escolar
Amb la finalitat de contribuir
en la millora del servei de
menjador
us
pregam
que
comuniqueu qualsevol canvi abans
de les 10 hores. Després d'aquesta
hora no es podrà admetre cap
modificació.
Ens acomiadam fins al proper Full
Informatiu del mes d'abril.

