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FESTES I CELEBRACIONS
Us donam les gràcies per la vostra
col·laboració i participació a la
Festa del 25è aniversari de l'escola.
(Tenim algunes palanganes que són
de les famílies i hauríeu de passar a
recollir).

destacar la col·laboració de l'ELM
que ens va dur la llenya, taules,
cadires i els bidons per a poder
torrar. Moltes gràcies!
Dia de la Pau. Es va celebrar amb
els infants dia 31 de gener. Cada nin
va decorar un colom, símbol de pau.
Tots els treballs romandran penjats
als vestíbuls dels edificis d'infantil i
primària durant un temps. A més,
l'alumnat i els mestres vàrem sortir
al porxo de l'edifici principal a
cantar diverses cançons. Els infants
de segon curs i segon cicle llegiren
poemes al·lusius i els de tercer cicle
donaren lectura a un manifest per la
pau que havien preparat entre tots.

SORTIDES I TALLERS
– Taller de lectura del Rellotge de
Sol. Dia 4 de febrer amb la
inestimable presència de l'autor,
Fernando Bernal, els alumnes de
6è aprengueren a interpretar el
significat de l'ombra per llegir
l'hora, el mes de l'any i les
estacions.

–

–

Del Fogueró realitzat a l'escola dia
20 de gener per celebrar Sant
Antoni i Sant Sebastià volem

Carnestoltes:
A
l'escola
ho
celebrarem divendres 25 de febrer.
Aquest any els infants poden venir
disfressats del que més els agradi.

–

Xerrada sobre Circulació Vial.
Dia 7 de febrer adreçada a 5è i
6è i amb la col·laboració de la
Federació de Ciclisme de les Illes
Balears, Mapfre i Decathlon.
UN,DOS, TRES ...SUS. Dimecres
dia 9 de febrer: taller de jocs per
als alumnes d'Educació Infantil.
Diverteix-te amb l'art. Museu ES
BALUARD. Dies 9 i 10 de febrer.
1r cicle d'EP i dia 29 de març,
tota l'etapa d'EI.

–

–

–

–
–

Dia 24 de febrer: Tallers de
Capoeira 3r, 4rt i 5è i Contes
Saharauis per als infants de 5
anys i 1r i 2n.
Fes de Paleontòleg és un taller
ofert pel Jardí Botànic de Sóller
previst per al dia 4 de març.
Alumnes de 3r i 4t.
Sortida a Sa Nostra. Taller del
Pinar. 1r cicle d'EP dia 16 de
març.
Sortida a Son Real, dia 21 de
març, tercer cicle d'EP.
Dia 28 de març el segon cicle
anirà a caminar de Deià a Sóller.

CENTRE ECOAMBIENTAL
La Comissió Mediambiental de
l'escola ha convocat un concurs de
dibuix per triar una mascota
ambiental. Hi participaran tots els
infants. A finals de febrer es
coneixerà la mascota triada, que us
presentarem en el pròxim FIP.
L'escola ha rebut de Mallorca
Recicla una compostera que s'ha
posat en marxa per tal d'obtenir
adob per a la zona de fruiters.
CONCURS DE RÀDIO-LA
En aquest segon trimestre es
realitza cada dimarts un concurs
tipus TRIVIAL de preguntes. Hi
participen els infants de primària en
grups de tres.

SIMULACRE D'EMERGÈNCIA
Dia 27 de gener es va
realitzar
al
centre
amb
la
intervenció d'una dotació del Parc
de Bombers de Sóller i Calvià, de la
Policia Local i membres de Protecció
Civil de Bunyola. En 1 minut i 59
segons es va dur a terme
l'evacuació. A l'informe preceptiu
redactat s'hi han fet constar les
deficiències detectades que s'hauran
de solucionar. Visitau aquest enllaç
per
llegir-ne
més:
http://cpgasparsabater.blogspot.co
m/2011/01/simulacredevacuacio.html
ENTREGA D'INFORMES 2N TRIMESTRE

Seran lliurats per les tutores
als infants el dia 18 de març. Als
pares/mares d'infants
d'Educació
Primària us demanam que retorneu
la part de baix signada per a poder
constatar la seva recepció a la
major brevetat possible.
FALTES I RETARDS
Com ja es va explicar al Full
Informatiu de principi de curs, us
volem recordar que tant els retards
com les faltes d'assistència han de
ser degudament justificades per
escrit i entregades a la tutora. En
el cas de Primària a l'agenda hi ha
l'apartat corresponent. A Educació
Infantil existeix un imprès per

omplir que podeu demanar. Si
disposau d'accés a internet, podeu
descarregar-lo:
http://www.cpgasparsabater.org/C
URS_11/justif_assist_retard.pdf
PER RECORDAR
Dia 2 de març és un dels dies
no lectius triats pel centre. L'altre
ja l'hem gaudit: va ser el 7 de
desembre.
JARDÍ FORESTAL
Com ja sabeu, els infants de
tercer cicle hi fan feina una vegada
a la setmana. S'estan fent les feines
pròpies de la temporada: podar i
treure les herbes espontànies,
replantar, adobar la terra... També
hem sembrat una figuera de coll de
dama que es diu PAU i que esperam
arreli i ens doni gustosos fruits.

