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FESTES I CELEBRACIONS

Enguany  celebrarem  per 
avançat el dia del llibre. Serà dia 20 
d'abril.  Els  infants  de  sisè  estan 
preparant quatre representacions de 
titelles  que  oferiran  als  seus 
companys  aquell  dia.  Tant  les 
titelles com el guió de les històries 
representades  són  creació  original 
dels alumnes.

També a l'hora  del  pati  els  infants 
de  Primària  faran  una  lectura 
continuada  de  llibres  de  poemes  i 
contes infantils.

SORTIDES I ACTIVITATS

Xerrades: 
-Fundació Natzaret: a tot l'alumnat 
de  primària  dia  25  de  març  per 
conèixer  la  realitat  d'altres  infants 
de Mallorca.
-Canvia  el  xip,  posa'm  Microxip: 
adreçada a l'alumnat de tercer cicle 
per valorar la importància de cuidar 
una mascota i l'obligatorietat del xip 
d'identificació. 25 de març.
-Fundació Vicenç Ferrer: 13 d'abril. 
Per a tots els alumnes de primària. 
Coneixeran  la  feina  que  fa  la 
fundació a l'Índia.

Durant  tres  dilluns  els  nins  i 
nines  de  segon  i  tercer  cicle  de 
Primària gaudeixen d'Activitats a la 
Natura.  Es  tracta  d'una  iniciativa 
engegada  des  de  l'àrea  d'Educació 
Física.  Es  realitzen  sortides  per 
conèixer  l'entorn  i  fomentar  el 
respecte  pel  medi  i  actituds 
saludables.  Entre  d'altres  llocs,  els 
infants  coneixeran  indrets  de  la 
Serra de Tramuntana.

Padrins de lectura:
Aquesta activitat es desenvolupa els 

dimarts  dels  mesos  d'abril  i  maig, 
durant aproximadament mitja hora, 
després  del  pati.  Cada infant de 5 
anys  d'educació  infantil  té  assignat 
un  nin  o  nina  de  sisè  que 
l'acompanya  en  la  lectura  de 
diferents contes. 

Tafona  de  Fornalutx:  20  de  maig. 
Alumnat de segon cicle.
Bombers  de  Calvià:  20  de  maig. 
Alumnat de tercer cicle.
Taller  TOT  AIGUA:  el  25  de  maig 
adreçat  als  infants  d'educació 
infantil  i  amb  la  col·laboració  del 
Museu Balear de  Ciències Naturals.

Els  alumnes  de  6è 
participaran  en  un  intercanvi amb 
els  alumnes  de  dues  escoles  de  la 
Comunitat Valenciana. 26 de maig.

ET CUIDE, EM CUIDE

Dia  1  d'abril  es  va  posar  en 
marxa  el  programa  ecoambiental 
iniciat l'any passat. Durant els mesos 
d'abril,  maig i  juny els  infants  que 
s'han adherit  a la iniciativa tindran 
una cartilla on es registrarà els dies 
que vénen a l'escola caminant o en 
bici. La primera setmana han vingut 
una  mitjana  de  21  infants  en 
bicicleta i la resta caminant. En juny 
es farà un petit acte on hi haurà un 
sorteig  de  premis  entre  tots  els 

  Abril 2011 

                                F I P

                       FULL

INFORMATIU PERIÒDIC



participants.  El  nombre  total 
d'inscrits és de 62 alumnes.

JOCS NOUS AL PATI

Amb  l'arribada  de  la 
Primavera  s'han  estrenat  jocs  nous 
al pati. Es tracta d'un futbolí i d'un 
tennis-taula.  S'han  organitzat  torns 
per  a  què  tots  els  alumnes  de 
primària  en  puguin  gaudir.  També 
els  infants  d'educació  infantil 
gaudiran  de  tricicles  en  temps 
d'esbarjo.

SONDEIG ESCOLA DE PARES

De  cara  al  curs  vinent  s'ha 
plantejat la possibilitat d'oferir a les 
famílies  de  l'escola  xerrades  o 
tallers  que  tenguin  relació  amb 
l'educació dels infants. Ens agradaria 
conèixer  els  vostres  interessos  i 
necessitats  per  tal  d'organitzar-ho. 
Podeu  deixar  els  vostres 
suggeriments a la bústia de l'escola. 
També  a  través  del  correu 
electrònic  abans  del  31  de  maig. 

cpgasparsabater@educacio.caib.es 

CALENDARI DE MATRÍCULA

Dia  11  d'abril  s'inicia  el 
període de preinscripció per al curs 
2011/2012.  Us  recordam  que  els 
infants  ja  matriculats  al  centre  no 
han  de  realitzar  cap  gestió.  Més 
informació: 
http://cpgasparsabater.blogspot.co
m/2011/03/proces-dadmissio.html

CENTRE ECOAMBIENTAL

Ja  tenim  mascota 
ecoambiental.  Es  tracta  d'un 
camaleó  anomenat  Cory  coli i  ha 
estat dissenyat per na Carme Plomer 
de 6è de Primària. 

Enhorabona!

JARDÍ FORESTAL

Els  infants  de  5è  i  6è  han 
sembrat dos nous arbres.  Es  tracta 
d'un  ametller  i  d'una  morera 
(regalada  per  una  padrina  d'una 

alumna de l'escola).
 També els alumnes de tercer 
sembraren un pi i una olivera. 

Els de primer faran el mateix 
amb  el romaní i la lavanda i és per 
això que els alumnes de cinquè han 
condicionat  una  zona  a  l'àrea 
d'infantil  on  s'ubicaran  aquestes 
plantes aromàtiques.

Bona feina! 

PER RECORDAR

Dia  20  d'abril  durem,  com 
cada final de trimestre, tota la roba 
acumulada  en  el  cove  d'objectes 
trobats  a  la  Parròquia.  Passau  a 
mirar  si  hi  ha  alguna  cosa  dels 
vostres fills.
El  període  no  lectiu  de  Pasqua 
s'inicia  dijous  dia  21  d'abril  i 
finalitza  diumenge  dia  1  de  maig. 
Per tant ens retrobarem dilluns dia 
2 de maig.
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