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13 i 14 d'octubre acompanyats de les
seves tutores i dues mestres més on
desenvoluparan activitats en aquest
entorn natural.

INFORMATIU PERIÒDIC
L'escola informa Núm. 28
CEIP GASPAR SABATER
Benvinguts al nou curs escolar

Premi del Consell de Mallorca
L'alumnat que el curs passat
estava escolaritzat a 1r cicle de
primària va guanyar un premi
concedit pel Consell de Mallorca. El
treball sobre l'ametller, presentat
dins una convocatòria que tenia com
a protagonista el Paratge de la
Serra de Tramuntana, va resultar
seleccionat en la seva categoria. El
premi, consistent en una estada a
un refugi de la Serra, el gaudiran
durant aquest primer trimestre.
Aniran a Son Amer, en Lluc, els dies

se

25è aniversari del centre
L'any 1985 va obrir les portes
per primera vegada el CEIP Gaspar
Sabater. Això implica que aquest
curs escolar arribam als 25 anys de
vida i per commemorar aquest quart
de segle està previst realitzar un
acte del qual us donarem puntual
informació.

FULL

Aquest
Full
Informatiu
intentarà un any més fer-vos arribar
amb periodicitat bimensual les
novetats més significatives de
l'escola.

amb l'empresa constructora,
n'han fet càrrec.

Obres de millora de l'escola
Durant l'estiu s'han duit a
terme a l'escola obres a l'edifici
d'infantil. S'ha reparat el frontal
exterior de l'edifici annex, els banys
de l'aula de 3 anys i les dues portes
de l'edifici principal que donen
accés a l'exterior des dels banys.
Aquest treball de millora ha estat
possible gràcies a les gestions
realitzades per Ildefonso Blázquez,
regidor
de
l'Ajuntament
de
Bunyola i representant d'aquesta
institució en el Consell Escolar del
nostre centre.
Pel que fa a l'edifici de
primària s'ha procedit a resoldre els
problemes de filtracions d'humitat a
l'edifici principal, al gimnàs i al
menjador. L'IBISEC, conjuntament

Nom de les aules
Aquest curs escolar els alumnes
han triat com a nom d'aula els
següents termes:
EI 3 anys

EI 4 anys

EI 5 anys

GOMETS

TOBOGANS

CASCAVELLS

1r EP

2n EP

3r EP

PLASTILINA

LLAPIS

BOLÍGRAFS

4rt EP

5è EP

6è EP

PINZELLS

ORDINADORS

XINXETES

Com veieu, tot són noms relacionats
amb el món escolar per celebrar
aquest 25è aniversari.
Novetats curs 2010/2011
La nostra escola compta
actualment amb una matrícula
oficial de 215 alumnes, dels quals
71 cursen segon cicle d'EI i 144 estan
escolaritzats a EP.
Al Programa de Reutilització
de Llibres s'han adherit enguany 67
alumnes.
Sortides didàctiques i activitats
Educació Infantil
-El dia 26 de novembre visitaran la
Granja Jovent i un altre dia, encara
per determinar, faran una sortida
pels voltants de l'escola per observar
la tardor.
EP 1r cicle
-Taller gratuït de Jocs Populars a
l'escola ofert per Sa Nostra dia 9 de
novembre.
EP 2n cicle
– Taller gratuït de jocs populars
“Un, dos, tres...sus” , dia 10 de
novembre.

EP 3r cicle
-Xerrada impartida pel GOB sobre La
Milana dia 20 d'octubre.
-Excursió a Sa Comuna de Bunyola
dia 29 d'octubre.
-Visita al Jardí Botànic de Sóller i a
Can Prunera dia 26 de novembre.
Renovació del Consell Escolar
El present curs s'ha de
renovar de forma parcial la
composició dels membres d'aquest
òrgan. El procés d'elecció dels nous
consellers i conselleres s'inicià dia 5
d'octubre i dia 2 de desembre tendrà
lloc la votació per elegir els
representants del sector de pares i
mares al Consell. Us informarem
més detalladament del calendari
determinat per Conselleria. Us
animam a presentar-vos i així poder
participar de més a prop en la vida
escolar.
Temps d'esplai
Aquest
curs
continuam
desenvolupant
els projectes de
Jocs de Pati, Radio-La i Biblioteca.
S'han iniciat el mes d'octubre i com
l'any passat hi ha biblioteca els
dilluns, dimecres i divendres i ràdio
els dimarts i dijous. Tota la setmana
hi haurà un calendari de jocs de pati
per torns per a l'alumnat de

primària. A més dels jocs esportius
l'alumnat tendrà l'ocasió d'aprendre i
practicar diferents jocs tradicionals.
Bunyolada
El 21 d'octubre els alumnes
tornaran a gaudir dels bunyols que
molt amablement vindran a fer a
l'escola algunes padrines. Enguany
l'aportació voluntària de les famílies
la podeu dur fins el dia 21 i servirà
per fer possible la recuperació de
Nadia Nerea, una nina de Sencelles
que pateix una malaltia
degenerativa. Ha de viatjar als EUA
a finals d'octubre amb els seus pares
per a rebre tractament.

