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ACTIVITAT A L´ESCOLA
Els més grans de l´escola anirem
a fer una activitat al mercat de
Palma, a conèixer com comprar a
un mercat, quins aliments son els
més saludables....
Preparau la bossa de la compra...!

SANT ANTONI

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
PROGRAMADES

Arriba Sant antoni i amb ell el
dimoni que jugaven a 21.
Prepareu les ximbombes
perquè cantarem a l´escola i
ens disfressarem de
dimonis!!!!! HO CELEBRAREM
EL PROPER 17 i tendrem la
visita d'unes animalets molt
especials. Guauuuu.
Guauuu....sabeu qui son??

Dia 8: Tornam a l´escola
Dia 8: Els reis d´orient també han
arribat a la nostra escola!!
Dia 9: Podrem duu una joguina a
l´escola
Dia 11: Decoració dels nins de 4
anys de l ´HIVERN
Dia 15:Decorarem l´escola de
Sant Antoni i Sant Sebastià.
Dia 16: excursió al mercat
Dia 17: Celebració de Sant Antoni i
Sant Sebastià
Dia 26: aniversaris

ACTIVITATS VARIES

Dia 30: Dia de la PAU/ aniversaris

ACTIVITATS.

Sant sebastià a l´escola

Comença un trimestre nou i unes noves
activitats El claustre de professors fa un

Noltros també celebram el
patró de la nostra ciutat i per
això prepararem pa amb
sobrassada i farem una
torrada!!!

balanç de com ha anat el trimestre passat
i començar una nova etapa. Celebració
dels aniversaris d´aquest mes de Gener

PROJECTES
Aquest inici de trimestre començarem
amb els nous projectes de cada aula i
amb el projecte “posem guapa
l´escola”, estau tots els pares a
participar amb la comunitat educativa.

el proper divendres 26.

Dia de la PAU
El dilluns 30, és un dia molt especial per a tots,
és EL DIA MUNDIAL DE LA PAU, a l´escola
volem fer conscients als infants d´aquest dia i
inculcar-los aquest sentiment.
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