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El
claustre
vos desitja unes 
bones festes de 
Nadal i un 
venturós any 
2018

CONCERT DE NADALES

Com és costum abans de les vacances de Nadal,  els
alumnes  de  l’escola  oferiran  a  familiars  i  amics  el
tradicional concert de nadales.
Serà aquest proper dijous, 21 de desembre, a partir de
les 16 hores, a l’església parroquial. Després, hi haurà
l’arribada dels patges reials i, en acabar, una xocolatada
davant el local  de la Tercera Edat.  Tot això organitzat
conjuntament per l’Associació 0-3, l’AMIPA, l’Ajuntament
i l’escola. Vos hi esperam!

VACANCES DE NADAL

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 7
de gener. Les classes es reanudaran dia 8 de gener.

CALENDARI ESCOLAR

Durant el segon trimestre seran dies no lectius el 28 de
febrer, l’1 de març (festiu) i el 2 de març.

HORARI D’ATENCIÓ
Direcció: de 9 a 11 hores

Secretaria: de 9 a 11 hores

Vos pregam que respecteu aquests horaris
per no interferir en les classes



RECICLATGE DE PILES I BATERIES

Gràcies  al  Programa  d'Educació  Ambiental  sobre  Residus  del  Consell  de
Mallorca vàrem poder realitzar una activitat sobre piles i bateries. Una monitora
va venir a l'escola a fer-nos un taller i tots els alumnes de primària hi participaren
d’una manera ben lúdica. 
La monitora va explicar les característiques de les piles i bateries, els llocs on les
podem trobar, la importància de la seva recollida i tractament... També férem un
joc (El Passaparaula de les Piles i Bateries) i ens regalaren un contenidor per
tenir a l'aula i un de més petit a cada alumne per anar acumulant les piles per
reciclar. Va ser una activitat ben interessant.

DISTRIBUCIÓ DE FRUITA

Com ja vos informàrem, l’escola participa en el Pla de distribució de fruita als centres escolars. Durants el segon
trimestre, els dies en què es repartirà fruita a l’hora de l’esbarjo seran:
          12 de gener. Plàtan          19 de gener. Pera          26 de gener. Plàtan

TALLER DE CONTACONTES

Aquestes de la fotografia de l'esquerra són na Margalida, de Mallorca, i na Roi i la
seva mare, de Burundi. Dos membres de l’associació «Veïnats sense fronteres»
varen venir a contar als alumnes, des d’infantil fins a tercer de primària, la seva
història. Una història on na Roi explica a na Margalida la seva vida a Burundi, tot
allò que fan des que ja no hi ha guerra i, també, gràcies a l’ajuda de les persones
que els apadrinen.
Vàrem poder  conèixer  una  mica  més  de  prop  la  seva  escola,  els  seus  jocs,
algunes cançons i, fins i tot, alguna paraula en suahili! De totes elles ens quedam
amb «amani» que vol dir «pau».

VISITA EXPOSICIÓ DE PINTURA

Amb  motiu  del  tema  central  del  curs,
TrescART, el món de la pintura, tots els grups
de  l’escola  vàrem  anar  fins  al  molí  de  Ca’n
Nofre,  on  ens  hi  esperaven  dos  padrins

d’alguns dels nostres alumnes, en Joan Mesquida i en Mateu Rigo. El primer ens
va explicar les característiques del molí i l’ús que se’n feia, mentre que l’altre ens
va  mostrar  la  seva  exposició  de  pintura  i  les  diferències  entre  les  tècniques
utilitzades.
A més, els alumnes d’infantil varen poder menjar un bocí de coca elaborada pels
usuaris d’Aproscom.

MILLORES A L'ESCOLA

L’Ajuntament de Montuïri ha contractat, mitjançant un conveni amb el SOIB, una persona del poble que està pintant
totes les baranes del centre, els bancs exteriors i els radiadors de les classes. Una petita obra que ha estat ben
rebuda i que millora l’aspecte exterior del nostre centre.

La Conselleria d’Educació i Universitat ens ha comunicat
que durant els mesos d'estiu es durà a terme el canvi de
l'enrajolat  i  el  sanejament  de  l’ala  sud  de  l’edifici  de
primària (les actuals classes de segon i l'aula d’esports) i
la  substitució  de  les  canals  d’evacuació  de  les  aigües
pluvials.
També té previst licitar a principis de 2018 les obres de
construcció  de  dues  aules  noves  a  l’antiga  casa  de  la
conserge, habilitant també dos banys, de manera que el
centre disposarà de dos espais docents nous.
Per acabar, vos informam que el centre ha adquirit un nou
equip de megafonia que ens farà un poc més alegres les
entrades  i  sortides,  permetent  donar  avisos  i  activar
l’alarma en cas d’evacuació d'una manera adequada.

← Els alumnes d’educació infantil han realitzat diversos tallers on han pintat
seguint l’estil de famosos pintors (Pollock, Mondrian, Kandinsky...).



ESTUDIAM LA PREHISTÒRIA

Durant el mes d’octubre, els alumnes de primer cicle varen visitar el
jaciment  de  Son  Fornés,  on  varen  poder  conèixer  les  noves
descobertes duites a terme durant les excavacions de l’estiu.
Per  continuar  ampliant  la  informació,  els  alumnes  de  segon  han
estudiat la prehistòria i han realitzat pintures rupestres i maquetes de
construccions prehistòriques.

CONSTRUÏM ESTRELLES

El passat 30 de
novembre, els
alumnes d’educació
infantil 4 anys varen
venir a les aules de segon de primària a realitzar un taller nadalenc.
Vàrem construir unes estrelles amb material reciclat. 
Els alumnes de segon feien parella amb un alumne d’infantil, i junts
realitzaren dues estrelles que posteriorment han servit per decorar el
poble de Montuïri.

PADRÍ LECTOR

Padrí lector és una activitat cooperativa que hem realizat
en parelles, els infants de 1r i de 4 t d'educació primària. Els
alumnes de quart varen inventar un conte, el varen escriure
(amb  lletra  de  pal  i  amb  lletra  lligada)  i,  després,  els
alumnes  de  primer  varen  intentar  llegir-lo  mentre  els  de
quart els ajudaven.

SORTIDES SEGON TRIMESTRE

Les sortides previstes per al segon trimestre són les següents:
-Educació infantil. 9 de març. Visita a Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma.
-1r,  2n,  3r  i  4t  de primària.  15 i  16  de març.  Colònies  a  Es
Burotell (Calvià).
-5è i 6è de primària. 10 de gener. Visita a la Fundació March
(Taller de les Cultures).

JUBILACIÓ DE LA MESTRA CATALINA GAYÀ

Dia 9 de novembre es va jubilar la mestra Catalina Gayà. Va
començar als 21 anys i, després d'haver aprovat les oposicions,
va exercir a diferents escoles fins que l'any 1991, per concurs
de trasllats, va obtenir plaça definitiva a Montuïri. Han estat 27
anys,  durant  els  quals  ha estat  tutora,  secretària  i,  fins i  tot,
directora per un període de tres anys.
Des  d'aquí  li  donam les  gràcies  per  tot  el  que  ha  aportat  a
l'escola i li desitjam que pugui gaudir d'aquesta nova etapa.

PLANTILLA DEL CENTRE

El  passat  21  de  novembre  es  va  incorporar  Maria  del  Mar
Margarit,  nova mestra d'educació musical,  fet  que ha permès
que el grup de cinquè (29 alumnes) es pogués desdoblar.
Per altra banda, el proper curs, la plantilla orgànica del nostre
centre es veurà augmentada amb un mestre més d’anglès. Així
comptarem amb 3 especialistes de suport, 5 mestres d’infantil, 6
de primària,  1  de  música,  1  d’educació  física  i  2  de  llengua
anglesa.



CLAUS EDUCATIVES PER USAR UN GRUP DE WHATSAPP DE PARES

DE MANERA RESPONSABLE

WhatsApp ha esdevingut  alguna cosa més que una aplicació,  ja  que
aquesta app s’ha convertit en una espècie de guia en diferents camps
del nostre dia a dia. Però també és present en la vida dels més petits,
d’aquí  que  a Andalusia  es  va  iniciar  a  principis  d’any  una campanya
informativa  que  es  diu  ”Familias  que  wasapean en  paz”.  Aquestes
darreres setmanes la iniciativa torna circular pels mòbils dels pares i els
proporciona un conjunt  de recomanacions per a l’ús responsable dels
grups de missatgeria instantània, per tal d’estalviar possibles conflictes i
afavorir actituds de convivència positiva.

Els  consells  proporcionats  conviden  a  wasapejar amb  compromís,
honradesa, sentit comú, prudència, respecte i responsabilitat, permetent
així que no es vulneri la intimitat de ningú, que no s’escampin rumors i
evitant desqualificacions cap als docents o qualsevol altre membre de la
comunitat  educativa.  Així  mateix,  la  campanya  pretén  evitar  que  l’ús  d’aquests  grups  resti  responsabilitat  als
alumnes, promocionant la seva autonomia, i la seva capacitat per organitzar el seu temps i per resoldre els seus
problemes.

Els principis en què es basa “Familias que wasapean en paz” són els següents:

-Wasapejar amb compromís. La bona convivència de la classe del teu fill  o filla també és responsabilitat de les
famílies. No intentis resoldre els seus problemes amb mentalitat d’adult.
-Wasapejar amb sentit comú. No hem de compartir ni usar continguts que vulnerin la privacitat de ningú.
-Wasapejar amb honradesa. S’ha d’escriure allò que diries a la cara. S’ha de tenir present que la paraula escrita pot
ser fàcilment mal interpretada i queda per a sempre.
-Wasapejar amb eficiència. Intercanvia informació útil i interessant per a la vida i el desenvolupament escolar del teu
fill/a. No comparteixis continguts inadequats. Posa esment a l’ortografia i a les expressions.
-Wasapejar amb  agilitat.  Fes  els  teus  missatges  concrets  i  concisos.  No  és  molt  operatiu  estendre’s  molt,  ni
respondre tots a la mateixa pregunta,. Respon només si aportes alguna cosa.
-Wasapejar amb prudència. Resol els teus problemes directament amb la persona afectada. No utilitzis el WhatsApp
del grup perquè les coses es magnifiquen.
-Wasapejar amb l’exemple. Si vols que els teus fills respectin als altres estalvia les desqualificacions cap els docents,
la resta de famílies o altres alumnes.
-Wasapejar amb responsabilitat. Evita comentar rumors o seguir escampant-los. Intenta eradicar-los del grup.
-Wasapejar amb visió de futur. Promou l’autonomia del teu fill o filla sense utilitzar aquest mitjà com si fos la seva
agenda. Confia en la seva capacitat per a resoldre els seus problemes. L’estau preparant per a la vida. 


