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CEIP GASPAR SABATER

Us convidam a llegir el darrer 
FIP  del  curs  2010/2011  amb  les 
següents informacions: 

JOCS NOUS AL PATI D'EI

Després  de  les  gestions 
realitzades  amb  la  Secretaria 
General  Tècnica  de  la  Conselleria 
d'Educació va arribar a l'escola una 
dotació de material de pati per als 
infants  petits de l'escola.  Es  tracta 

de  diverses  bicicletes,  tàndems  i 
altres vehicles que contribueixen al 
desenvolupament  psicomotriu  dels 
alumnes.   Des  de  mitjans  d'abril 
s'utilitzen  a  l'hora  del  pati  i  han 
tengut  moltíssim  d'èxit  entre  els 
petitons.

SORTIDES I ACTIVITATS

El passat 16 de maig l'alumnat 
de 1r cicle va assistir a un concert 
patrocinat  per  la  Conselleria  de 
Medi  Ambient  que  tingué  lloc  al 
Parc de Tecnologies Ambientals.

Està  prevista  una  sortida  a 
Sant  Elm que  realitzaran  els 
alumnes  de  2n  cicle  de  primària 
dilluns dia 6 de juny.
 L'alumnat  d'infantil  gaudirà 
d'una activitat lúdica el proper 15 de 
juny.  Es  tracta d'una representació 
de titelles d'en Mateu Crespell.

Els  alumnes  de  tercer  cicle 
aniran   al  Parc  de  Bombers  de 
Calvià  el dia 21 de juny.

ET CUIDE, EM CUIDE

La  iniciativa  ha  tingut  molt 
bona  acollida  i  s'han  inscrit  al 
programa  per  venir  a  peu  o  en 
bicicleta un total de 61 alumnes de 
primària i dues mestres.
L'ELM  va  proporcionar  a  l'escola  6 
places més per a l'aparcament de les 

bicicletes que en Ximo va instal·lar.
Recordam als infants i  a les famílies 
que per aconseguir els objectius que 
la iniciativa pretén promoure i que 
sigui  un  vertader  èxit  és  necessari 
respectar i  complir  les normes de 
Circulació Vial.

SONDEIG ESCOLA DE PARES

Volem agrair les aportacions i 
suggeriments  que  alguns  pares  i 
mares  de  l'escola  ens  han  fet 
arribar.  S'estudiaran  totes  les 
propostes  per al curs vinent.

CALENDARI DE MATRÍCULA

Us recordam que les dates de 
matrícula  per  als  nous  alumnes  de 
l'escola  que  ja  han  formalitzat  la 
preinscripció són els dies 16 i 17 de 
juny.  Consultau  l'horari  de 
secretaria a la vitrina de l'escola.

REVISTA ESCOLAR ESTEPA BLANCA

La revista escolar número 10, 
elaborada pels infants i mestres de 
l'escola, que enguany està dedicada 
al  25è  aniversari del  centre,  es 
repartirà  als  alumnes  el  dia  20 de 
juny.  També  la  podreu  trobar  en 
color  i  en  format  digital  .pdf 
accedint al bloc de l'escola a partir 
del mateix dia.
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REUTILITZACIÓ  DE  LLIBRES  DE 
TEXT

Hi  ha  hagut  un  total  de  75 
adhesions per  al  proper  curs 
escolar.
Així mateix informam que el dia  20 
de juny de 14 a 16 hores l'alumnat 
que es va adherir el curs passat ha 
de retornar els llibres reutilitzables 
a la Comissió o fer la sol·licitud d'ús 
per a l'estiu (en aquest cas s'haurà 
de  retornar  dia  5  de  setembre). 
S'entregarà una petita circular amb 
el  títol  dels  llibres  de  text  i  de 
lectura que han de ser  retornats a 
l'escola.
Us  informam  que  el  dia 12  de 
setembre  de  14  a  16  hores 
s'entregaran  els  llibres  del  curs 
2011/2012  als  alumnes  acollits  al 
programa.

CALENDARI ESCOLAR 2011/2012

El proper curs s'iniciarà dia 12 
de setembre. L'horari per als infants 
d'EI de 4 i 5 anys i d'EP serà de 9 a 
14 hores. Hi haurà servei d'escoleta 
matinera  i  menjador  com  és 
habitual.  Els  infants  de  3  anys 
tendran  el  seu  horari  propi 
d'adaptació  que  la  tutora 
comunicarà en el seu moment.

A TENIR EN COMPTE

Els  informes  de  la  tercera 
avaluació  s'entregaran  dimarts  dia 
21 de juny  als infants de primària. 
Les famílies d'EI ja els estan rebent 
de  manera  individualitzada  a  una 
reunió amb la tutora respectiva.

*La  reunió  de  les  famílies  amb 
infants de 3 anys serà el dia  24 de 
juny a les 9'30 hores.
*La  reunió  per  a  les  famílies  amb 
infants  que  cursin  1r  d'educació 
primària l'any vinent serà dia  7 de 
setembre a les 10 hores.
*La reunió de principi de curs per a 
tots  els  infants  d'educació  infantil 
serà  dia  8 de setembre a  les  9'30 
hores.

Com cada final de trimestre durem 
la roba que hi ha al cove d'objectes 
trobats a la Parròquia el dia 20 de 
juny.

FESTES I CELEBRACIONS

El  final de curs d'enguany és 
dimecres  dia  22 de  juny. Serà  un 
dia  especial  on  els  infants 
realitzaran  activitats  lúdiques  i 
berenaran  amb  una  petita  festa  a 
l'aula.  Es  farà  un sorteig  entre  els 
participants del programa “Et cuide, 
em cuide” i  es lliuraran els premis 
als guanyadors del concurs de Trivial 
de  Radio-La.  Se'ls  obsequiarà  amb 
un  gelat  com  és  habitual  per 
celebrar  l'acabament  de  l'any 
escolar.

EQUIP DIRECTIU

El  proper  dia  30  de  juny 
l'actual  equip  directiu  finalitza  el 
seu  nomenament.  Han  estat  uns 
anys en els que hem fet feina amb 
molta il·lusió i que ens han permès 
desenvolupar projectes que ens han 
ajudat a créixer .
FINS UNA ALTRA! 


