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Llums,
càmera…acció!
Començam el rodatge
d’una nova aventura. Nou
curs,nou equip directiu,
noves idees però el mateix
entusiasme que inspira un
nou guió en què els
protagonistes són els
nostres alumnes
Llums: que llevin les
ombres
Càmera: la mirada que ens
acompanya
Acció: tots preparats,
endavant…que comenci
l’espectacle!

Enguany el tema de l’escola
per treballar a les aules és el món del
cinema.
Fantasia, imaginació, aventura ,
il.lusió.
“La gran fábrica de sueños”...l’escola?
Tenim tot el curs per descobrir-ho
De moment començarem per posarnos en situació i decidir el nom de les
aules:
E.I. 3 anys

Estrelles de cinema

E.I. 4 anys Lleons/-es de la Metro
E:I: 5 anys Gru mi villano favorito
1r Primària Los Croods
2n Primària Turbo
3r Primària Toy Story

Bunyolada solidària i visita de
la batlessa de Telpaneca

4rt Primària Els barrufets
5è Primària

La familia Adams

6è Primària Piratas del Caribe

Coincidint amb la celebració de la
bunyolada solidària hem rebut la visita
de la batlessa del municipi on es troba
l’escola amb què estam agermanats.
Es varen recollir un total de 181
euros.

Biblioteca

Viatge d’estudis 6è

Com cada any hem posat en marxa la
biblioteca de l’escola i el servei de
prèstec de llibres.

Així mateix l’activitat de Bibliopati
continua, com sempre, els dilluns, dimecres
i divendres de 11,15h a 11,30h

AN ENGLISH WEEK
in Santa Susanna
Combinarà la diversió i
les sessions teòriques i pràctiques
d’anglès. Al mes de maig.
Es farà :Tir amb arc,escalada,tirolina,
pista d’obstacles, cordes ,kayak, patins de
mar,passeig a cavall, activitats
d’orientació…
discoteca “light”,material i instal.lacions
esportives.
Hi haurà: Temps lliure per fer pingpong, platja, piscine…Dormiràn en
petites cabanes en primera línia de mar .
I per
diners
cost
venem
dijous

Activitats 1r trim.
Durant aquest trimestre hem duit a
terme també altres activitats als
diferents cicles.
Visita al museu de Es Baluard dels
alumnes de tercer cicle,el pallasso
Toni amb el seu espectacle
“Estrelletes” a infantil i primer cicle.

Visita a Caixa

ajudar a recaptar
per abaratir el Fòrum : Planetes i estrelles, primer
cicle.
del viatge,
coques cada
a un euro .

Gràcies per la vostra col.laboració!

Contes del
desert per a tota primària

Visita als betlems i del
Patge Reial
Complint
amb una
tradició
de l’escola, els nins
i nines d’infantil
han
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fet un recorregut
pels
carrers
de
Palmanyola per visitar
els betlems a casa dels seus

Festa Nadal
APIMA
Com cada any, es va
celebrar la festa de Nadal
organitzada per l’APIMA de
l’escola, en que es varen
penjar a l’arbre els desitjos
per a l’ any nou dels nins
i nines. Però enguany el
gran protagonista de la
festa va ser el rocòdrom
instal.lat per cortesia
d’uns pares d’infantil i
que va ser un éxit total.
Moltes gràcies a tots!

companys .
Però el millor
ens esperava en
arribar… la visita
del PATGE REIAL
que venia a recollir
les cartes!

