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SORTIDES AMB LES FAMÍLIES

Aquest curs cada cicle de l’escola ha organitzat una
sortida conjunta amb alumnes, famílies i  mestres,
per  tal  de  dur  a  terme una  experiència  diferent  i
conèixer-nos un poc més.
El passat 19 de març, varen ser els de segon cicle
de  primària  els  qui  realitzaren  una  excursió  a
l’embassament de Cúber, per després anar fins al
santuari de Lluc, on dinaren i tengueren una estona
d’esbarjo. Varen ser un total de 132 participants.
L’endemà  fou  el  torn  d’educació  infantil.  Entre
infants, familiars i mestres, varen ser 124 persones
les que realitzaren una visita a la finca de Son Real,
a Santa Margalida. Allà visitaren el museu per conèixer
els costums i la vida a una possessió i, després, feren
una passejada fins a la mar, on molts no varen poder
resistir  les  ganes  de  posar-se  en  remull.  Finalment,
dinaren i compartiren una bona estona amb la resta de
famílies.
Aquest proper divendres, 27 de març, serà el torn de
les  famílies  de  primer  cicle  de  primària.  Fins  a  156
pares, mares, alumnes i mestres partiran cap a la serra
de Tramuntana on,  després d’haver fet  una excursió
enrevoltant l’embassament de Cúber, faran una visita
al Santuari de Lluc.

CELEBRAM SANT JORDI

Els alumnes de quart, cinquè i sisè de primària es varen convertir en contacontes per un dia.
Havien triat els llibres que més els agradaven per contar als infants d’infantil i als de primer,
segon i tercer de primària.  El Dia del Llibre, els més petits esperaren que la «seva parella
lectora» els anàs a cercar i triaren el lloc que trobaren més adient per narrar el conte triat.
Els  alumnes d’infantil  i  de  primer  de  primària  també  varen  anar  fins  a  la  biblioteca  de
Montuïri, on els esperava la bibliotecària per explicar-los els contes que hi poden trobar i per

conèixer-ne el funcionament. Varen quedar ben informats i ja saben que necessiten el carnet, així que animau-vos!
Per acabar la celebració, les mestres responsables del servei de Biblioteca de l'escola organitzaren un acte d'entrega
d'obsequis (punts de llibres, clauers, llibres...) als alumnes que més han fet ús del servei. Foren molts els qui reco-

lliren  el  seu
premi, però els
premis  espe-
cials  varen  ser
per  Guillem
Munar  (2n),
Aina  Verger
(1r), Paula Ver-
ger  Gelabert
(4t),  Aina Mira-
lles  (6è)  i  Aina
Alcover (1r). 



EDUCACIÓ VIAL

Durant  el  passat  mes  de  març  es  varen  dur  a  terme  les
tradicionals jornades d'educació vial que, amb la col·laboració de
la Policia Local, realitzam cada curs.
El policia-tutor va fer unes xerrades de formació teòrica a tots els
cursos  de  primària  i,  després,  dia  22  de  març,  els  alumnes
d’infantil a quart de primària realitzaren pràctiques de circulació al
parc que hi havia instal·lat al pati.
Queda pendent el recorregut urbà i rural que havien de realitzar
els  alumnes  de  cinquè  i  sisè  de  primària,  i  que  s’hagué  de
suspendre degut a les inclemències meteorològiques.

TALLERS DE SALUT

Dins el programa «Suma't a l'esport» que organitza el Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, durant el segon trimestre es varen
realitzar a la nostra escola dos tallers relacionat amb bons hàbits de salut.
El primer anava dirigit als alumnes de primer i tercer de primària i tractava sobre
la  salut  oral.  Una  dentista  va  venir  a  fer  una  xerrada  per  conscienciar  els
alumnes de la importància de tenir cura de la salut bucocental. Els explicà que
cada dent té un nom i remarcà la importància de fer-se les dents netes cada dia.
El segon taller es deia «Cuida la teva esquena» i es va fer amb els alumnes de
segon, quart, cinquè i sisè de primària. Va venir una fisioterapeuta que, a més de
remarcar la importància de mantenir sempre una bona postura, va explicar els
noms dels ossos, com ha de ser una bona motxilla i el seu pes ideal, com s'ha
de dur penjada, tècniques de relaxament... i tota una sèrie de consells per tenir
una esquena sana tota la vida.

CONCURS UIB

Els dos grups de cinquè de la
nostra escola participen al concurs «El meu primer experiment»,
organitzat  pel  Departament de Química de la Universitat  de les
Illes Balears i necessiten la vostra ajuda per poder guanyar.
Els  nostres nins i  nines de cinquè han fet  una excel·lent  feina
d’investigació,  experimentació  i  assaig  per  poder  realitzar  els
vídeos que han enviat al concurs de la UIB. Guanyarà el concurs
el vídeo que compti amb més «M’agrada». Per això vos demanam
que aneu al perfil de Facebook Dquímicauib i els doneu el vostre.
El treball realitzat per tots ells bé el mereix!

RESULTATS ALUMNES A L'INSTITUT

Com és habitual,  l'IES Porreres ens ha fet arribar els resultats obitnguts pels alumnes de Montuïri  que enguany
cursen primer d'ESO a la primera avaluació. El tant per cent d'aprovats a cada matèria ha estat el següent:

Biologia Educació Física Plàstica Geografia i Història Llengua castellana Llengua catalana Matemàtiques Llengua anglesa

Escola Nova 75% 75% 83% 58% 67% 54% 79% 75%
Verge de Monti-sion 96% 96% 92% 92% 79% 88% 88% 96%
Vilafranca 76% 68% 61% 66% 63% 42% 50% 63%
Montuïri 95% 100% 95% 84% 100% 79% 100% 95%

CALENDARI ESCOLAR

Dia 30 d’abril no hi haurà classe 
perquè el Consell escolar el va elegir 
com a dia no lectiu i dia 1 de maig 
tampoc per esser festiu.
El curs finalitzarà dia 22 de juny.

DOCUMENTS DE CENTRE

Aquests darrers mesos el claustre ha estat treballant en la revisió de 
diversos documents: Pla de Convivència, Reglament d'Organització i 
Funcionament, i Pla d'Autoprotecció i Emergències. Durant la primera 
quinzena de maig, qui hi estigui interessat els podrà consultar a la 
pàgina web del centre per si hi vol fer alguna aportació.    



COLÒNIES ESCOLARS

Els  passats  15  i  16  de  març,  els  alumnes  de
primer,  segon,  tercer  i  quart  d’educació  primària
varen anar de colònies a Es Burotell, a Calvià. Allà
varen realitzar diferents activitats com un taller de
cuina, manualitats, activitats a la naturalesa i jocs
musicals. Va ser una experiència molt enriquidora.
Mestres i alumnes de cinquè i sisè d’infantil aniran
de colònies els dies 12 i 13 de juny al Casal de
Sant Guillem i Sant Antoni, a la Colònia de Sant
Pere,  mentre  que  els  dos  grups  de  cinquè  de
primària  aniran  d’acampada els  dies  11  i  12  de
juny a les instal·lacions ubicades a Sa Comuna de
Lloret.

VIATGE D’ESTUDIS

Del  14  al  17  de  maig  els  alumnes  de  sisè  de
primària,  acompanyats  de  la  seva  tutora  (Lida
Ferragut) i de la mestra Marta Cardona, realitzaran el seu viatge d’estudis al Delta de l’Ebre, a Tarragona. Els tres
primers dies els dedicaran a la pràctica de diversos esports d’aventura (rafting, piraigua, hípica...) i acabaran passant
una divertida jornada al parc d’atraccions Port Aventura. Bon viatge!

CONEIXEM L'ENTORN

Aquesta activitat,  organitzada per la Comissió Ambiental de l'escola, es va
realitzar  als  cursos  de  quart  a  sisè  de  primària  i  estava  patrocinada  pel
Consell de Mallorca. Una monitora va fer una xerrada a cada un dels cursos
participants i després va dirigir una passejada pels voltants de l'escola per tal
de  reflexionar  sobre  la  importància  de  la  conservació  del  medi  ambient  i
especialment sobre els efectes que l'acció de les persones hi té.

RUA ESCOLAR 2018

Com és habitual en arribar els Darrers Dies, l'escola va celebrar la seva
rua particular. Després de fer
un  passacarrers  des  de
l'escola fins a plaça, tots els
participants pogueren gaudir
amb  el  grup  «Trencaclos-
ques»,  gràcies  a  la
col·laboració  de  l'AMIPA  i
l'Ajuntament.
També  per  aquestes  dates
es va fer entrega del premi a
la  guanyadora  del  concurs
per  elegir  el  cartell  de  la
«Rua Montuïrera 2018», que
organitzava  l'Ajuntament,
Núria Miralles Soares.

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2018-2019

El proper 3 de maig s’obre el termini per presentar les sol·licituds del procés d’escolarització del curs 2018-2019.
Això només afecta els alumnes nous que han de començar al centre o els que hagin de canviar a un altre.

La presentació de sol·licituds es realitzarà
del 3 al 16 de maig,

a la secretaria del centre, en horari de 9 a 10 hores.
La documentació que es necessita és la següent: fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del DNI dels pares,
fotocòpia de la targeta sanitària, dues fotografies carnet, certificat d’empadronament o del lloc de treball dels

pares, i els impresos que us facilitarà el centre degudament emplenats.
L’adscripció dels alumnes de sisè a primer d’ESO a l’IES de Porreres la fa directament l’escola. Més endavant

s’informarà del procés de matrícula.



     Trescart 

Aquest  curs  2017-2018,  tots  els  cursos  de  l’escola  han
treballat  el  món  de  la  pintura,  estudiant  alguns  pintors  i
diferents tècniques pictòriques.
Durant  les Jornades Culturals,  els dies 26 i  27 de març es
varen  realitzar  una  sèrie  de  tallers  amb  la  col·laboració  de
l’AMIPA i de diversos artistes locals (Cati i  Vicente Alberola,
Christine  Roelandt,  Mateu  Rigo,  Bernat  Colomar,  Gaizka
Taro...).

Finalment dia 28 es va fer una exposició amb les obres
que  cada  curs  va  voler  mostrar.  L’Ecomuseu  es  va
convertir en una autèntica galeria d’art on es podien trobar
tot tipus d’obres d’art.
Com en tota inauguració, hi va haver un parlament, el tall
de cinta i es va convidar tots els visitants a un aperitiu, que
havia estat elaborat pels alumnes.
Va esser una jornada on es va poder comprovar que al
CEIP Joan Mas i Verd tenim uns autèntics artístes!


