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Benvinguts a un nou curs escolar

Començam un nou curs escolar amb 
il·lusions  renovades  i  amb 
l'esperança  que  sigui  tan  profitós 
com el passat.
Un  dels  compromisos  per  a  aquest 
curs  és  recuperar  la  periodicitat 
bimestral que l'any passat no vàrem 
poder complir.

Curs 2012-2013: la Serra de
Tramuntana

Després  de  la  ressaca  olímpica 
enguany  hem  triat  la  Serra  de 
Tramuntana   per  a  treballar  a  les 
aules durant tot el curs. La Serra va 
ser  declarada,  ara  fa  dos  anys, 
Patrimoni  Mundial  de  la  UNESCO. 
Aquí teniu el nom que l'alumnat de 
cada classe ha triat.

EI 3 anys EI 4 anys EI 5 anys
Ferrerets Ametlers Rupits

EP 1r EP 2n EP 3r
Valldemossa Palmanyola Sa Font Seca

EP 4t EP 5è EP 6è
Raixa Puig Major Massanella

 
Matrícula actualitzada

En aquests moments l'escola compta 
amb  una  matrícula  oficial  de  211 
alumnes. A educació infantil som 70 
alumnes i  a educació primària som 
141.

Biblioteca
 
A  principis  del  mes  d'octubre  hem 
iniciat,  un  curs  més,  el  servei  de 
préstec de llibres de la  biblioteca 
de  l'escola  que  roman  oberta  els 
dilluns, dimecres i divendres.
Enguany  tenim  previst  organitzar 
concursos  per dinamitzar  l'ús  de la 

biblioteca i per fomentar la lectura 
entre els alumnes de Primària. Està 
previst  també  que,  a  partir  del 
segon trimestre, els alumnes de 6è 
d'Infantil comencin a conèixer-la i a 
visitar-la.

 

 
Bunyolada solidària

Dia  22  d'octubre  vàrem  fer  la 
tradicional  bunyolada  amb  la 
col·laboració, un any més, d'un grup 
de mares i de padrines.
Amb les  aportacions  voluntàries  de 
les  famílies  es  varen  recollir  161€ 
que hem aportat  al  Fons  Mallorquí 
de Solidaritat.

Cobertura de l'arener

El  divendres  dia  5  d'octubre  es  va 
instal·lar un sistema de cobertura de 
l'arener que hi ha al costat del pati 
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d'Educació  Infantil.  Així  hem donat 
resposta a una necessitat de l'escola 
que  a  més  havia  estat  sol·licitada 
per  part  d'algunes  famílies  el  curs 
passat.  

 

Volem  agrair  la  col·laboració  de 
l'ELM  de  Palmanyola que  s'ha  fet 
càrrec d'aquesta despesa.

Eleccions al Consell Escolar

Us  recordam  que,  segons  el 
calendari que ja us hem fet arribar, 
el  proper  dia  29  de  novembre 
tendrà  lloc  l'elecció dels  nous 
membres al Consell Escolar.
S'han de renovar  dos  representants 
dels  pares  i  mares  de  l'escola. 
Qualsevol de vosaltres que figuri en 
el  cens  pot  presentar  la  seva 
candidatura.
El  consell  escolar  és  l'òrgan 
democràtic  de  l'escola  que  permet 
la participació de les famílies  en el 

seu  funcionament  i  la  seva 
organització.
Us animam a tots a venir a votar!

Canvi d'ubicació de l'hortet
d'Infantil

El  curs  passat,  en  el  marc  del 
projecte  d'ambientalització  del 
centre,  vàrem  posar  en  marxa  un 
hort  escolar  que  estava  ubicat  al 
final  del  pati  de  l'edifici  de 
Primària. 
Enguany  l'hem  situat  a  l'espai  de 
terra que hi ha al costat del passadís 
del  menjador  perquè  els  infants 
d'Infantil  puguin  fer-hi  feina  amb 
més facilitat.

Segur  que  en  el  proper  FIP  ja  us 
podrem mostrar els primers fruits de 
l'hortet.

Alumnes en pràctiques de la UIB

Dia 15 d'octubre varen començar a 

l'escola  quatre  practicants  dels 
estudis  del  grau  de  mestre  de 
primària.  Són na  Cristina que està 
assignada a 3r, en  Llorenç a 4t, en 
Joan a 5è i na Davinia a 6è.
Quedaran amb nosaltres fins al final 
del trimestre.
Benvinguts! 
 
Activitats complementàries

Dia 19 d'octubre l'alumnat d'Infantil i 
de 1r cicle de primària varen gaudir 
de l'obra de teatre “Una història de 
closques”  que  es  va  representar  a 
l'escola.

El mateix dia, les classes de 3r i de 
4t varen visitar la coneguda fàbrica 
de galletes Quely a Inca.

Dia  9  d'octubre  el  GOB va  fer  una 
xerrada a l'escola per als alumnes de 
3r  cicle  sobre la  conservació de la 
milana.

El consell d'en Cory-coli

“Recordau que cal que apagueu els  
llums quan no siguin necessaris” 


