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Un nou Consell Escolar

Durant  els  mesos  d'octubre  i 
desembre  s'ha  desenvolupat  el 
procés  electoral  sense  cap 
incidència. A les eleccions del sector 
de pares i  mares la participació va 
ser d'un 20% del cens.

 

El  nou  Consell  Escolar  queda 
constituït així:
Biel  Arrom  (president),  Jaume 
Cañellas  (cap  d'estudis)  i  Maribel 
Camallonga (secretària)
Representants  dels  mestres: 

Marilena  Coll,  M.Carmen  Moral, 
Araceli  Henares,  Susana  Mir  i 
Margalida Sánchez.
Representants dels pares i  mares: 
M.Victoria Muñoz, Montse Monmany, 
Sandra Llop i Toni Muñana.
Representant  de  l'APIMA:  Teresa 
Lagar.
Representant de l'Ajuntament: Feli 
Molina.

Dia  internacional  dels  drets  dels 
infants

Dimarts  dia  22  de  novembre  es 
celebrava  el  dia  internacional  dels 
drets  dels  infants.  Cada  classe  va 
treballar aquest tema i l'alumnat de 
6è va preparar un manifest que es 
va llegir en el pati.
En acabar l'acte els mestres havíem 
preparat una sorpresa per a tots els 
infants de l'escola.
Ens  varen  visitar  els  “pirates 
pirats” que ens van fer jugar, ballar 
i riure una bona estona.

Concurs a la biblioteca
 
Un  dels  objectius  que  ens  hem 
marcat  enguany  ha  estat  tornar  a 
dinamitzar la biblioteca de l'escola.
Per això durant el mes de novembre 
hem fet un concurs en què l'alumnat 
havia de cercar llibres de bruixes o 
de bruixots i els havia de dipositar a 
la capsa de SOMNIS.
Entre  tots  els  alumnes  que  hi  han 
participat  hem  sortejat  un  llibre 
molt interessant.

Na Flor ens ha animat durant tot el 
concurs.

Dotació d'equipament informàtic 

A principis del mes de novembre la 
Conselleria d'Educació va instal·lar a 
les aules de 2n, 3r i 4t 3 paquets 
informàtics  que  consistien  en  un 
ordinador de sobre taula i  una PDI 
(pissarra digital interactiva) amb el 
seu  projector  i  el  seu  sistema 
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d'altaveus corresponent. 

Els  primers  fruits  de  l'hortet 
d'Infantil 

L'hortet  d'Infantil  ha  començat  a 
donar  els  primers  fruits:  ravanets, 
cols  de  brussel·les,  colfloris, 
julivert, faves.
A l'hort de Primària també hem fet 
una sembrada de cebes, alls, faves i 
mongetes.

Certificat  programa  de  centres 
ecoambientals

Aquest mes de novembre hem rebut 
el certificat d'haver participat en el 
programa  de  centres  eco-
ambientals per  al  foment  de 
l'educació  ambiental  en  el  curs 
2011-2012.
El  guardó  és  simbòlic  i  no  té  cap 
dotació per a l'escola ni cap premi 
per a l'alumnat.

Activitats de Nadal
 
El  divendres  dia  14  de  desembre 
l'APIMA va coordinar la decoració de 
dos  arbres  de  Nadal,  un  per  a 
l'edifici  de  Primària  i  l'altre  per  al 
d'Infantil.  L'alumnat  havia  fet  unes 
postals  nadalenques  que  serviren 
per decorar els arbres. Tots aquells 
que  varen  venir  tingueren  un 
berenar  i  una  sorpresa  del  Pare 
Noel.

El dimecres dia 19 ens va visitar un 
patge  de  ses  majestats  els  reis 
d'Orient.
El dijous dia 20 vàrem fer el concert 
de  Nadal amb  la  presència  de  les 
famílies. Com cada any va ser tot un 
èxit gràcies a na Mari Carmen i na 
Susana,  les  nostres  mestres  de 
música.

Viatge d'estudis

L'alumnat  de  6è  partirà  de  viatge 
d'estudis de dia 24 a dia 26 d'abril 

de 2013. Per això estan organitzant 
algunes  activitats  per  recaptar 
doblers.  Us  volem  agrair  la  bona 
acollida  d'aquestes  activitats  per 
part  de  les  famílies  i  de  la  resta 
d'alumnes de l'escola.

Activitats complementàries

L'alumnat  d'Infantil  ha  fet  algunes 
sortides per Palmanyola per comprar 
fruits de tardor i per anar a Correus.
El  primer cicle va visitar la Granja 
d'Esporles dia 15 de novembre.
Tota  l'etapa  de  Primària  va  par-
ticipar  en  una  xerrada  sobre  les 
activitats  de  Mallorca  Solidària  a 
Nicaragua.
L'alumnat  de  3r  cicle  ha  fet  dos 
tallers:  un  de  fotografia  digital  i 
l'altre sobre 2015 idees per canviar 
el món.
Dia  11  de  desembre  la  Fundació 
Respiràlia va  fer  una  activitat  de 
conta-contes,  un  vídeo  explicatiu 
sobre la seva tasca i ens va convidar 
a berenar a tots.

El consell d'en Cory-coli

“L'aigua  és  un bé molt  important.  
No la tudeu!” 


