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Aquest serà el darrer butlletí del trimestre. 

 

 

NOTÍCIES D’AULA 

Infantil 

Benvolgudes famílies, ja acabam el primer trimestre i arriben les vacances de Nadal. Per això, us 

volem informar de les activitats especials que durem a terme els fillets i les filletes d’Infantil. 

Divendres 18 anirem a fer la tradicional visita als avis i àvies del geriàtric. Els recitarem la poesia de 

Nadal i cantarem algunes nadales tots junts. 

El mateix matí també anirem a veure el Betlem que han fet els alumnes de 5è i 6è i el Betlem d’en 

Biel. 

Dilluns 21 rebrem la visita del Patge Reial a la nostra escola. Després de dir-li la poesia de Nadal, li 

farem entrega de les nostres cartes per als  Reis Mags. Després del pati participarem a la cantada 

de Nadales de l’escola cantant una nadala i recitant una poesia nadalenca.  

Dimarts 22,  anirem al cinema a veure una pel·lícula, i en tornar a l’escola farem un berenar de 

final de trimestre tots els d’ Infantil junts (tal i com vam fer ja  l’any passat). Aquest trimestre han de 

dur berenar per a compartir els alumnes de P3 A (dolç) i els alumnes de P4 (salat). Recordeu que 

cada fillet/a ha de dur la seva aigua, com cada dia! 

Després del berenar nadalenc, anirem a les nostres aules per a repartir les feines fetes durant 

aquest primer trimestre i despedir-mos amb una forta abraçada!! 

P5 El blog de P5 torna a estar en actiu. Disculpau la tardança. L’adreça és la següent: 

marededeudeltoro2010.blogspot.com 

ACTIVITATS DE NADAL AL PUNT D’ESTUDI  Horari: 8:30h – 13:30h 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  
23 

Decoració  
24 

Figures  
TANCAT 

28 
Bolla neu 

29 
A.matemàtica  

30 
Foto Nadal  

31 
Pel·lícula  

TANCAT 

4 
Capses 

5 
Trufes  

TANCAT 
7 

Jocs    

INSCRIPCIONS OBERTES FINS DIA 22 - PLACES LIMITADES 

PACK COMPLERT: 65€ (SOCIS APIMA)          85€ (NO SOCIS)      PREU PER DIA: 15€ 

Loteria escola 

Podeu comprar 

participacions del nombre 

de loteria de 6è i ajudar a 

finançar el seu viatge de 

final de curs. Podeu venir 

dies 15, 16, 17 i 18 de 

desembre de 8.30 a 9h a la 

sala de mestres de l’escola.  



SEGON CICLE 

6é 

El sorteig de la panera es farà el dia 21 de desembre durant les nadales davant de tota 

l’escola. Que tingueu sort! 

Divendres dia 18 de desembre els alumnes de 6è organitzaran un berenar per a tota 

l’escola. Es demana una col·laboració d’1€ que servirà per finançar el viatge. 

També el mateix  18 de desembre els alumnes de 6è realitzaran un taller de dansa i 

moviment. 

ESCOLA 

El darrer dia de d’escola serà dimarts 22 de desembre, dia 23 de desembre començaran 

les vacances de Nadal que duraran fins dijous 7 de gener. Divendres 8 de gener 

començaran les classes i encetarem el segon trimestre. 

Dilluns 21 de desembre farem la tradicional cantada de Nadal on tots els cursos de 

l’escola cantaran una nadala i recitaran una poesia nadalenca. Realitzarem l’acte a la 

sala multifuncional, ens agradaria recordar-vos que no hi ha prou espai per tots els 

alumnes de l’escola, i que lamentant-ho molt, tots els seients estaran reservats pels fillets i 

filletes.  

Dimarts 22 de desembre serà el darrer dia de classe i aprofitarem per despedir el trimestre 

amb una sessió de cinema pels més petits i una altra pels més grossos. També cantarem 

nadales, anirem a veure els betlems que hi ha pel poble... 

CENTRE  

Segur que ja heu pogut comprovar que després dels tallers de Nadal del passat 4 de 

desembre ja tenim l’escola decorada, ens agradaria donar les gràcies a les mares 

voluntàries que ens van ajudar a la realització dels tallers, així com també dels jubilats que 

també van col·laborar amb nosaltres. 

Divendres 11 de desembre vam poder gaudir d’una exposició sobre l’univers que ens van 

dur els exalumnes de l’escola que ja van a l’institut de Ferreries. Van passar per l’exposició 

tots els alumnes de 2n fins a 6è i van poder sentir les explicacions de tan interessants 

ponents. 

APIMA 

Recordeu que el darrer dia per a comprar sa loteria  

de Nadal es el 17 de desembre, els comerços  

col·laboradors són: 
 

 

Consumibles 

Menorca 

Leo 

Carnisseria Febrer 

 

 

 

 

Las Vegas 

Benzinera BP 

Jeni 

Esports Pons 

Llibreria Monte  

 

 

 

Toro 

Es Tomàtic  

Es Molí  

Es  Gurugu 

Kalza-t

Fins el 2016 !!



 


