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Benvinguts a un nou curs escolar

Un  curs  escolar  més  volem  que
aquest  full  informatiu  serveixi  per
comunicar-vos  les  novetats  i  les
activitats  més  significatives  que
duim  a  terme  a  l'escola.
Continuarem  amb  una  periodicitat
bimestral.

Jornada  de  futbol  amb  el  Club
Esportiu Palmanyola

Dia 23 de setembre el Club Esportiu
Palmanyola va convidar els alumnes
d'educació  primària  a  participar  a
una jornada esportiva en el camp de
futbol.  Els  alumnes  varen  gaudir
d'activitats i de jocs de futbol a més
d'un petit refrigeri.
Volem  agrair  molt  especialment
aquesta  convidada  i  encoratjar  el
club en aquesta nova etapa. 

 
Guardó de Centre Ecoambiental

Ja  fa  molts  d'anys  que  a  l'escola
vàrem  fer  una  aposta  pel
sosteniment  i  vàrem iniciar  un  pla
d'ambientalització  del  centre que
implica  accions  com  ara  reduir
paper, participar en el programa de
reutilització  de  llibres,  fer  una
recollida selectiva dels residus o fer
un consum responsable d'aigua.
La  Conselleria  d'Agricultura,  Medi
Ambient  i  Territori  i  la  Conselleria
d'Educació,  Cultura  i  Universitats
han  acceptat  la  proposta  de  la
Comissió de Valoració duita a terme
el passat dia 26 d'octubre i ens han
concedit  el  Guardó  de  Centre
Ecoambiental  2010-2011  en
reconeixement  al  nostre  projecte

d'ambientalització.
El  guardó  és  simbòlic  i  no  té  cap
dotació per a l'escola ni cap premi
per a l'alumnat.

Curs 2011-2012: un any olímpic

Aquest  curs  escolar  l'escola  tendrà
esperit olímpic i és que aquest és el
tema escollit  per  a  treballar  a  les
aules durant tot el curs. Cada curs
ha  escollit  un  esport  olímpic  per
donar nom a la seva aula:

EI 3 anys EI 4 anys EI 5 anys

Natació Ciclisme Bàsquet

EP 1r EP 2n EP 3r

Hoquei Futbol Tennis

EP 4t EP 5è EP 6è

Esgrima Tir amb arc Piragüisme

Bunyolada solidària

Dia  21  d'octubre  vàrem  fer  la
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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  180€
que  hem  destinat  a  la  Fundación
Vicente Ferrer.

Nou membre del Consell Escolar

L'ajuntament de Bunyola ha designat
na  Feli  Molina  Torrens com  a
representant  en  el  Consell  Escolar
del nostre centre. Benvinguda!

Biblioteca
 

A  finals  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.
La  nostra  intenció  és  començar  la
informatització  de  la  biblioteca
amb  el  programa  ABIES  que  ens
permeti  un  control  adequat  i  més
eficaç  de  tots  els  recursos  de  què
disposam.

Matrícula actualitzada

En aquests moments l'escola compta
amb una  matrícula  oficial  de  216
alumnes. A educació infantil són 73
i a educació primària són 143.

Obres  de  millora  a  la  cuina  de
l'escola

S'ha instal�lat un escalfador elèctric
per dotar d'aigua calenta la cuina. A
més  posarem  un  petit  sostre  a
l'entrada de la cuina per evitar que
els dies de pluja hi entri l'aigua.
L'Entitat  Local  Menor  es  fa  càrrec
d'aquestes despeses.

Jugam a petanca

Els  dies  8  i  9  de  novembre  tres
monitors de la Federació Balear de
Petanca ens  han  visitat  i  han
explicat  aquest  esport  als  alumnes
d'educació  primària.  Han  fet  una
sessió amb cada curs i ens han donat
una  unitat  didàctica perquè  els
mestres d'educació física del centre
la puguem desenvolupar.
Des  de  l'àrea  d'educació  física  del
centre volem agrair l'atenció rebuda
per part de la Federació i  la tasca
feta pels monitors.

Sortides didàctiques

Educació Infantil
Dia 9 de novembre, els grups de 5è
(4 anys) i de 6è (5 anys), visitaren la
Fundació Pilar i Joan Miró.

Educació Primària. 1r cicle
Dia 4 de novembre varen visitar el
Jardí Botànic i el Museu de Ciències
Naturals de Sóller.
Dia 11 de novembre varen visitar el
Museu  Fundació  Joan  March  a
Palma.

Educació Primària. 2n cicle
Dia 28 de setembre varen participar
a una jornada d'iniciació a la Vela a
l'escola de vela de Calanova.

Educació Primària 3r cicle
Dia 27 de setembre varen participar
a una jornada d'iniciació a la Vela a
l'escola de vela de Calanova.


