Heu de dur-la al centre els dies 9 i
10 de desembre.
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CEIP GASPAR SABATER
Ja fa 5 cursos escolars que
mitjançant aquest FIP us donam
informacions relatives a la vida
escolar i que pensam poden ser del
vostre interès.

25è aniversari de l'escola
Com ja us vàrem informar al
darrer FIP, enguany la nostra escola
compleix 25 anys. Hem organitzat
un acte commemoratiu el proper
divendres, dia 17 de desembre, a
les 16:30 hores. Estau tots
convidats a celebrar amb nosaltres
el primer quart de segle del CEIP
Gaspar Sabater. Com ja sabeu, si
voleu podeu dur coques dolces per
acompanyar la xocolatada.

Activitats de Nadal
Dimarts dia 30 de novembre
es va realitzar a l'escola un taller de
confecció de neules nadalenques.
Les famílies assistents varen tenir
l'oportunitat
d'aprendre
com
s'elaboren
aquests
tradicionals
elements decoratius amb l'ajut de
na Joana Cuní.
Com cada any us animam a
participar en la decoració de l'escola
per Nadal i enguany us proposam fer
una Neula circular d'una mida
aproximada de 21 cm de diàmetre.

Infantil i EP 1r cicle. Per la seva
banda, els nins i nines de 2n i 3r
cicle veuran la pel·lícula Herois.
EXPOSICIÓ A SA NOSTRA
Els dies 19 i 21 de gener els
cursos de primària de 1r a 4rt aniran
a veure l'exposició anomenada “Verí
Animal”.
Renovació del Consell Escolar
Ahir dia 2 de desembre va
tenir lloc la votació de pares i mares
per
a
l'elecció
dels
seus
representants al Consell Escolar. El
percentatge de participació ha estat
del 11'5 % i els representants electes
són:
Javier
Díaz,
Montserrat
Monmany i M. Victoria Muñoz.
Temps d'esplai
Radio-La

CINEMA EN CATALÀ
El dia 23 de desembre aniran
al cine a la sala Augusta a veure Toy
Story 3 els infants d'Educació

Durant el mes de novembre i
desembre cada dijous es du a terme
un Concurs de Rap adreçat a
l'alumnat de primària. Les lletres i
els arranjaments són creació pròpia
dels infants i els guanyadors,
puntuats per nins i nines dels
diferents cursos, es coneixeran
abans de finalitzar aquest trimestre.

Jocs de pati
A la darrera junta de delegats
de l'alumnat de primària, celebrada
a principis de novembre, es va
decidir, entre d'altres, incorporar la
figura d'àrbitre als jocs de pilota que
es realitzen a la pista central i la
incorporació d'un joc de bitlles, que
de manera rotatòria utilitzen els
infants.

quantitat recaptada va ser de 784'06
euros. Varem rebre una carta
d'agraïment que està exposada a la
vitrina de l'escola.
VISITA D'EX ALUMNES
Dia 29 d'octubre vàrem rebre
la visita de 8 alumnes que enguany
cursen 1r d'ESO a l'IES d'Esporles.
Van estar a l'aula de sisè i
compartiren les seves experiències
com a alumnes de secundària amb
els seus ex companys amb els quals
es retrobaran l'any vinent.
SIMULACRE D'EVACUACIÓ

Bunyolada
Celebrada el 21 d'octubre, els
alumnes menjaren bunyols molt
bons fets per un grup de padrins
d'infants de l'escola. L'aportació
voluntària es va destinar a Nadia
Nerea, la nina de Sencelles que
havia de viatjar als EUA . La

Es preceptiu realitzar
anualment als centres escolars un
simulacre d'evacuació. Aquest any es
durà a terme amb la col·laboració
del Parc de Bombers de Calvià. Això
suposa que tendrà un caire més real
del que és habitual. Evidentment no
us podem informar de la data però sí
volem que n'esteu assabentats per
evitar que us alarmeu.

generositat.
COVE D'OBJECTES TROBATS
El durem a sa Parròquia, com és
habitual, abans de què acabi el
trimestre: el dia 17 de desembre.
CALENDARI ESCOLAR I ENTREGA
D'INFORMES
Us recordam que el darrer dia de
classe del trimestre és el dijous 23
de desembre. Aquest mateix dia
entregarem els informes d'avaluació.
Hi haurà servei d'escoleta matinera i
de menjador com és habitual.
El primer dia de classe de 2011 serà
el dilluns dia 10 de gener.

RECOLLIDA DE ROBA I SABATES DE
GLOBALMON
El dia 3 de desembre aquesta ONG
va passar a recollir el que havíeu
aportat per col·laborar en la causa
solidària. Gràcies per la vostra

US DESITJAM QUE PASSEU UNES
BONES FESTES!

