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L'horabaixa es va fer una exhibició
de les activitats extraescolars i
l'APIMA va convidar tot l'alumnat
que hi va voler participar a
“Cantajuegos” i a la visita del Pare
Noel.
Fogueró Sant Antoni i Sant Sebastià
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Decoració nadalenca
L'APIMA del centre va organitzar la
decoració de dos arbres de nadal
amb la participació de tot l'alumnat
del centre. L'experiència va ser molt
bona i el resultat ben vistós.

Concert de Nadal
Dia 21 de desembre vàrem celebrar,
en el pati de l'escola, el concert de
nadales obert a totes les famílies.

Com cada any i gràcies a la
col·laboració de l'ELM de Palmanyola
que ens va aportar les taules i les
cadires i de l'Ajuntament de Bunyola
que ens va aportar la llenya, el
divendres 20 de gener vàrem
celebrar amb les famílies la torrada
de Sant Antoni i Sant Sebastià.
Abans de començar a berenar, els
infants entonaren gloses i després
tots plegats vàrem poder gaudir de
la festa.
Activitats pro-viatge d'estudis
L'alumnat de 6è de l'escola partirà

de viatge d'estudis de dia 22 fins dia
25 d'abril. Per aquest motiu s'han
organitzat diferents activitats per
recaptar doblers:
– Venda de coques als infants i a
les famílies.
– Rifes de paneres, de sopars
(donats pel Restaurant de Canet i
per la Botiga des Bufons) i de
joguines i un cuixot (donats per
l'APIMA).
– Venda de menjar per a la torrada
de Sant Sebastià.
– Xocolatada per al dia de la Pau.
Volem agrair la magnífica acollida i
participació màxima per part de
totes les famílies a aquestes
activitats.
Dia de la Pau
“No hi ha camí per la pau. La pau
és el camí”, deia Gandhi. Dilluns dia
30 de gener l'alumnat i el claustre
de l'escola vàrem sortir al pati per
manifestar el rebuig a la violència i
l'aposta per la pau. L'alumnat de 5è i
de 6è va preparar un manifest i tota
l'escola vàrem recitar poemes i
cançons per recordar-ho.
Hort escolar
Enguany l'equip docent d'Educació
Infantil va proposar crear un hort
escolar en el centre. Amb l'ajuda

d'en Ximo el projecte comença a
donar els seus primers fruits.
Esperam que aquesta primera collita
sobrevisqui la duresa climatològica
d'aquests dies.

de 6è de primària apadrina
l'aprenentatge lector de l'alumnat
d'infantil es va valorar molt
positivament el curs passat. Per això
hem decidit repetir-lo i ampliar-lo
de manera que enguany, com a
novetat, l'alumnat de 5è apadrina
l'alumnat d'infantil de 5 anys i els
alumnes de 6è continuen essent els
padrins de l'alumnat de 1r.
Està previst que aquest projecte es
desenvolupi durant el 2n i 3r
trimestre. Les sessions d'apadrinament són setmanals i duren 30'.

Carnestoltes
Dijous dia 16 de febrer vàrem
celebrar la rueta de l'escola.
Enguany cada classe va preparar una
disfressa
seguint
la
temàtica
olímpica triada per l'escola durant
aquest curs. Els tres dies anteriors a
la rueta el rei carnestoltes ens va
visitar i ens va donar les consignes
per preparar-nos per a la festa.
Sortida didàctica a Ses Païsses

Atès l'èxit d'aquesta iniciativa hem
decidit
ampliar-la
als
cursos
d'Educació Primària.
Reunió de delegats
El primer dilluns del mes de febrer
ha tingut lloc la primera reunió de
delegats d'aquest curs escolar. Els
representants de cada classe es
varen reunir amb el cap d'estudis i
varen tenir l'oportunitat d'exposar
les seves necessitats i fer les
propostes
que
consideraven
oportunes per millorar l'escola. El
tema estrella va ser la distribució
dels espais i dels jocs el temps de
l'esplai.
Padrins de lectura
Aquest programa en què l'alumnat

Jocs de pati
La comissió de convivència de
l'escola va decidir continuar amb el
projecte de jocs de pati i donar un
impuls als jocs populars que es van
introduir fa dos cursos. Els alumnes
de 5è i de 6è, en grups de 4-5
alumnes, aniran al pati d'Infantil
cada dilluns per ensenyar els jocs
populars als més petits.
Tant al pati d'infantil com al de
primària
s'han
pintat
dues
xarranques perquè l'alumnat pugui
jugar-hi.

Dia 27 de gener els alumnes de 3r
cicle varen visitar el poblat talaiòtic
de planta el·líptica i construcció
ciclòpia de Ses Païsses d'Artà que
està emplaçat molt a prop del poble
sobre un petit turó envoltat d'un
bosc d'alzines.
El consell d'en Cory-coli

“Recordau que per al berenar heu
de fer servir les carmanyoles i
evitar emprar el paper d'alumini”.

