Coses d’escola

GENERAL DE CENTRE
Les vacances de Nadal són del 21 de desembre al 6
de gener (ambdós inclosos). Les classes comencen
dilluns, dia 7.
Gràcies a l’AMIPA per totes les activitats que ha
organitzat i tota la feina feta durant aquest primer
trimestre. Ànims, força i seguiu així!!!
El Fogueró que organitza l’AMIPA, aquest any serà
el dissabte, 12 de gener (podreu comprar els
tiquets del dia 8 al 10 a la Secretaria del centre).
El claustre de mestres del CEIP Port de Pollença
vos desitja unes “Bones Festes de Nadal i
MOLTS D’ANYS!”
El guanyador del concurs de postals de nadal
d’aquest curs ha estat Álvaro Nahuel Vera Jaime.
Enhorabona!!!

Bon Nadal!
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EDUCACIÓ INFANTIL
Ja som al mes de desembre, el darrer d'aquest trimestre.
Durant aquest mes ens hem començat a preparar per rebre el
Nadal, decorant l'escola i assajant les nadales, entre moltes
altres coses...
Aquest any hem decorat l'escola amb calcetins i ens ha
quedat preciosa.

Dia 5 varen venir a fer-nos un taller de cinema i
disfrutarem de veure com podíem fer renous amb coses que
estan al nostre abast, bosses de plàstic, paper...
Aquests any tots els nins i nines de l'escola hem anat al
cinema. Ens ho hem passat molt, molt bé.

Dijous férem una xocolatada per acomiadar el trimestre i
començar a celebrar el Nadal tots junts al centre. Hem cantat
la Nadala per les famílies i hem donat les cartes als patges. Ara
a disfrutar de les vacances...
Les mestres d'Educació Infantil vos desitgen el millor i que
passeu unes bones festes. Molts D'anys a tots!!!

PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
Aquest mes ha estat carregat d’activitats i de preparatius
de cara a Nadal!! L’escola ja està ben decorada!! Aquest any
hem penjat calcetins. Volem agrair la col·laboració de totes les
famílies que ens han fet arribar aquests arbres tan originals.
Gràcies per ajudar-nos a tenir una escola més nadalenca!!
Aprofitant que el tema de centre d’aquest curs és el
cinema, el dia 5 de desembre tots els alumnes del centre vàrem
gaudir d’un Taller FOLEY. Gràcies a ARSIS produccions els nins
i nines varen descobrir moltes coses sobre com es fa una
pel·lícula i van poder experimentar com es fan els sons del
cinema.
El dilluns 17 de desembre els alumnes de primer i segon
vàrem anar a l’oficina de Correus del Port de Pollença.
El dia 19 de desembre tots els alumnes i mestres de l’escola
vàrem anar al cinema!! Els alumnes de primer vàrem veure “Vaya
bichos” i els de segon i tercer “Animals fantàstics”.
El dia 20 vàrem fer una xocolatada per a tota l’escola, ja és
una tradició. I ens agrada molt!
Dia 22 tots els nins i nines vàrem cantar les nadales i
vàrem donar la carta dels Reis els patges reials.
Us volem desitjar unes molt bones festes!!! Passau-ho molt bé!!!!

SEGON CICLE DE PRIMÀRIA
4t CURS:
- Hem començat a fer divisions de dues xifres. Cada vegada
hi ha més nins que les tenen assolides.

- Dimarts 18, férem un berenar col·lectiu.
- El proper 15 de gener durem a
terme

unes

eleccions

de

delegats. Ara els candidats
fan campanya!!
5è i 6è CURS:
- Els alumnes de 6è curs hem guanyat el concurs “Llegir per
créixer” de Santillana. Enhorabona!!
- Els darrers dies de classe seran especials; cinema, berenar,
xocolatada, jocs de taula, amic invisible,...

