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Dilluns  dia  21  de  gener  vàrem 
celebrar  la  tradicional  cantada  de 
gloses i torrada amb als alumnes i 
les famílies de l'escola.
Volem agrair a l'ELM de Palmanyola 
la  seva  ajuda  amb  l'organització: 
com  cada  any  ens  varen  cedir 
taules, cadires i torradores. 
També  a  l'Ajuntament  de  Bunyola 
que ens va dur llenya de Sa Comuna. 

Dia de la Pau

Cada any, el  dia 
30 de gener,  es 
commemora  la 
mort  de  Ma-
hatma  Gandhi. 
Aquesta  jornada 
es celebra el Dia 

escolar de la Pau i la no violència.
A  l'escola  vàrem  compartir  una 
estona al pati tot l'alumnat i tot el 
professorat.  Vàrem  llegir  un 
manifest i vàrem cantar tots  junts 
una cançó.

Rua de l'escola i Rei Carnestoltes

Tres  “coletas”,  un calcetí  de  cada 
color  i  dues  sabates  diferents. 
Aquestes varen ser les consignes que 
el  Rei  Carnestoltes  ens  va  donar 
quan  ens  va  visitar  a  l'escola  per 
preparar la Rua.
Enguany la temàtica de la disfressa 
era lliure. El temps ens va respectar 
i vàrem poder fer la passejada pels 
carrers que enrevolten l'escola.

Exhibició d'acrosport
 
L'alumnat de cinquè ha treballat una 
Unitat Didàctica d'Acrosport a l'àrea 
d'Educació Física. 
L'acrosport  és  una  activitat  física 
que lliga coreografia i acrobàcia. Es 
formen  figures  corporals  com  ara 
piràmides  que  es  combinen  amb 
acrobàcies i balls.

El dia de la Rua, amb l'ajuda de na 
Maribel,  varen  preparar  una  doble 
exhibició per a l'alumnat de Primària 
i per a l'alumnat d'Infantil. Ho varen 
fer molt bé!

Padrins de lectura

Hem  començat  el  programa  de 
padrins  de  lectura.  Enguany  és  el 
tercer  any  que  el  duim  a  terme. 
L'alumnat de 6è apadrina l'alumnat 
de 1r i el de 5è l'alumnat de 5 anys.
Hi dedicam una sessió setmanal de 
30'  i  esperam  que  doni  tan  bons 
resultats  com  en  els  cursos 
anteriors.

Taller de jocs de pati 

La  comissió  de  convivència  de 
l'escola  continua  animant  el 
projecte de jocs de pati que vàrem 
iniciar fa tres cursos. Els alumnes de 
5è i de 6è, en grups de 4-5 alumnes, 
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van al pati d'Infantil cada dilluns per 
ensenyar  jocs  populars  als  més 
petits.

Taller de reciclajoc
 
Amb  l'objectiu  que  els  infants 
aprenguin a aprofitar el material de 
rebuig  per  construir-se  les  seves 
pròpies  joguines  hem  posat  en 
marxa un nou taller: RECICLAJOC.
Cada dijous a l'hora del berenar els 
alumnes de Primària que vulguin hi 
poden  participar.  Cada  setmana 
trobareu  en  el  bloc  de  l'escola  el 
material que heu de preparar.

Jaia Corema

“Sa Jaia Corema ja torna esser aquí, 
amb  unes  esgrelles,  amb  un 
bacallà”.
Hem  començat  la  Quaresma  i  a 
l'edifici  d'Infantil  ha  tornat  a 
comparèixer una pagesa velleta que 

té set cames. Una per cada setmana 
de la  Quaresma. Cada setmana els 
alumnes  li  llevaran  una  cama  fins 
arribar a Pasqua.
  

Alumnes en pràctiques de la UIB

Dia 18 de febrer han començat les 
seves  pràctiques  quatre  alumnes 
dels  estudis  de mestre de primària 
de  la  UIB.  Na  Cristina i  en  Joan 
repeteixen  estada  amb  nosaltres  i 
en  David i  na  Mar també hi  seran 
fins dia 27 de març.

Programa Policia Tutor

Dia 13 de febrer es va presentar a 
l'Ajuntament  de  Bunyola  el 
programa  de  policia  tutor  del 
municipi. Hi assistiren el director de 
l'escola i la presidenta de l'APIMA.
El  policia  tutor  és  un  agent  de  la 
policia local especialitzat a cooperar 
en  la  resolució  de  conflictes  en 

l'entorn  escolar.  Actuen  en 
col·laboració  amb  els  centres 
educatius  i  els  serveis  socials 
comunitaris. 
La seva serà una  tasca bàsicament 
preventiva.

Jubilació d'en Ximo

Ha  arribat  el  moment  d'acomiadar 
en Ximo, el nostre estimat conserge. 
En  nom  de  tota  la  comunitat 
educativa del centre, dels alumnes, 
de les famílies, dels mestres i de la 
resta  de  personal  que  hi  fa  feina 
volem donar-li les gràcies per haver-
nos fet la vida una mica més senzilla 
durant tot aquest temps.

El consell d'en Cory-coli

“Emprau bosses reutilitzables per a  
la compra” 


