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PROJECTE D’APADRINAMENTS
Un curs més i amb l’objectiu d’afavorir la convivència i de
promoure la col·laboració i el treball cooperatiu entre els nostres
alumnes hem organitzat els apadrinaments.
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22 de novembre de 2016

CANTACONTES PELS MÉS PETITS
El passat mes d’octubre, els alumnes d’Infantil varen poder gaudir
d’un “Cantacontes”. L’activitat tengué lloc a la nostra escola de mà
de n’Arantxa Riera.
N’Arantxa els va explicar el conte de’n NEDA QUE NEDA d’una
manera molt divertida i original; amb música, danses, jocs de
ritmes, jocs amb teles, etc. Els infants s’ho passaren d’allò més bé!

AGRAÏMENTS A LES FAMÍLIES QUE ENS VISITEN
Els alumnes de 4tB
estam estudiant la
carta i volem donar les
gràcies a la mamà d’en
Javi Medina i a la seva
companya, per venir a
classe divendres 4 de
novembre a explicarnos el funcionament de
correus. Moltes Gràcies
Alicia i Sílvia!!!!!

El passar divendres 28
d’octubre varen venir

en Fran i en Javi, els
papàs de n’Esther i
n’Alejandro, a fer a
3rA i B una xerrada
sobre la policia i les
seves
funcions.
També ens mostraren
un cotxe de policia.
Ens va agradar molt!
Gràcies!

També divendres
28 d’octubre va
venir a 1rA i B el
padrí de na Sofia
Espejo, en Bernat.
Ell és apicultor, i
ens
va
contar
moltes coses de les
abelles.
Varem
aprendre
moltíssim. Gràcies!

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
22 de novembre, a les 8:00 h – Representants alumnat ESO
24 de novembre a les 13:00 h – Representants professorat
24 de novembre a les 13:00 h – R. administració i serveis
25 de novembre de 14:30 a 17:00 h – R. pares i mares

TREBALL PER PROJECTES A
SECUNDÀRIA
Els dies 19, 20 i 21 els
alumnes de secundària faran
feina de manera
interdisciplinari per
projectes.
Diverses assignatures
s’uniran per fer un projecte
comú. N’hi haurà un per a
cada nivell, es a dir un per a 1r d’ESO, un altre per 2n,
un altre per 3r i un altre per 4t.
Recordau que no podeu llançar o
botar la pilota al pati de files.
Heu de jugar a basquet o futbol al lloc
destinat. Respectau –ho.

SORTIDA A L'AQUÀRIUM
Els nins i nines de quart de primària visitaran
El Palma Aquàrium dijous dia 24 de novembre.

És la possibilitat de realitzar un somni el que fa la
vida interessant.

INFORMES D’AVALUACIÓ A SECUNDÀRIA
Les notes dels alumnes de secundària s'entregaran al
pares des de principi de desembre.
Els tutors citaran als pares.

ELS ALUMNES D’ESO PARTICIPEN AL
PROJECTE DEMOLAB
Dilluns, 12 de desembre, els alumnes de Física i Química
aniran a la Universitat de les Illes Balears, a fer pràctiques de
laboratori dins el projecte Demolab, que són activitats que
ofereixen conjuntament la UIB i Sa Nostra.

DEPARTAMENT DE PASTORAL
El departament de Pastoral organitzà a la nostra escola una
recollida d’aliments : sucre, galetes, oli, llegums cuites, fruita
en conserva.......
Es varen recollir més de 400 kg d’aliments!!!!!
MOLTES GRÀCIES per la vostra col·laboració.

