
 

 

                  P R I M A V E R A  2 0 1 4  

SEGON TRIMESTRE I… 

                                                                    

CLAQUETA!!! 

 

FIP n.39 
Vos diré un secret molt fi, la primavera és aquí , 

                           ha cantat una cançó i ha florit el meu balcó. 

CANVI   DE            

        DECORAT!!! 
La natura imposa el seu 

ritme, dies més llargs, llum 

més intensa, 

roba més lleugera…el 

paisatge s’inunda del color de 

les flors que  

reneixen com si mai no 

hagués fet fred. 

  També a l’escola  comença 

a brotar  la feina feta , que 

s’obre pas per molt durs que 

hagin estat els dies d’hivern. 

Tornen les roselles al nostre jardí 
d’infantil ! 

CANTANT!! 

[Fecha] 

Per començar bé , saldar deutes pendents i  renovar 

                          per St Antoni el frustrat concert de                                                                      

                                          Nadal                   
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DIA DE LA PAU 

I no hi ha millor manera de començar l’any 

que celebrant la Pau, ni millor context que 

el centre, on aprenem a conviure, respectar 

i dialogar seguint exemples com els que els 

més grans han triat com a models de 

concòrdia i servei a la humanitat. 

 

    JOCS DE PATI 
Els alumnes de 5è i 6è  

acompanyen, un dia per setmana, 

els nins i nines d’infantil en els 

seus jocs i els ensenyen d’altres 

tan nous com tradicionals, creant 

entre ells un vincle i una relació 

molt especial que va molt més 

enllà . 
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Dels més petits als més grans, ningú es va voler perdre una 

festa tan divertida i animada. 

   Una gran quantitat i varietat de personatges de pel.lícules 

han desfilat com a autèntics professionals 

CARNESTOLTES 

Fins i tot un grup de  

valentes mamàs es va 

apuntar a acompanyar 

a la “rueta” de l’escola 

per Palmanyola. 

Bravo mamis! 
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SORTIDES DELS CICLES Infantil 

Primer cicle 

       

 

Els nins i nines de segon cicle van 

visitar la tafona de Can Xoroi en 

Fornalutx i el museu de teules 

pintades.Després van anar 

caminant fins a Sóller pel camí de     

Binibassí. Foto a les escales devora 

la plaça de Fornalutx 

 

Segon cicle 

EL passat dia 31 de Març, tot el cicle d’ 

Infantil va anar d’ excursió a la “Granja d’ 

Esporles”.Vàrem gaudir d’ un dia molt 

divertit observant alguns animals de granja, 

una casa molt antiga amb objectes i estris 

molt particulars.També varem menjar uns 

bunyols boníssims. 
 

 

El dia 15 de febrer els infants de primer 

cicle varen fer una sortida al Museu del 

Fang, a Marratxí, on varen gaudir 

d'una visita amb explicació d'un artesà 
d'allà, a més d'un taller de fang en el 

qual varen elaborar un petit siurell . 

 



 

 

Els alumnes de  5è i 6è  

varen participar a la cursa 

que organitza cada curs 

l’escola de La Soledat. Va 

ser molt profitosa, es 

varen divertir ,varen 

guanyar medalles … 

«Bloque de dirección» 

«Bloque de dirección», «Bloque de dirección»«Bloque de 

dirección» 

 

    I desprès  d’aquesta mostra d’algunes de 

les activitats d’aquest segon trimestre, una 

darrera, que no pot faltar com a dolça 

cloenda de Pasqua 

                                Tercer cicle 
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i també varen viure, per un 

dematí, una realitat molt diferent  

a la seva de cada dia. 

         Arts and Crafts 
 

I quina millor cloenda del temps de 

pasqua… ? 

 

DOLCES POSTRES!!! 

 

During the last two weeks the English 
teacher has been teaching students useful 

words for the Easter time. After it, students 

have made some activitites in Arts and 

Crafts class about this topic with the TIL 

teacher. 
 


