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ACTIVITATS SETMANA DE SANT ANTONI
Del 09 al 15 de gener:

 Els Dimonis d’Albopàs vendran al centre per dur a terme una sèrie d’activitats per a tots
els alumnes. Es realitzaran activitats de CORREFOC, BASTONERS i TRABUCAIRES.
També es projectarà un powerpoint explicatiu amb vídeos i fotografies de la festa.
 Tots els alumnes d’infantil i primària ajudaran a la Comissió de Festes a decorar els
diferents indrets del centre (entrada, passadissos, aules...).
 A les classes de música es treballarà la glosa, les diferents tonades de sa Pobla i es
practicarà el ball dels caparrots, el pasdoble i el ball dels dimonis.
 Els alumnes d’infantil visitaran el museu de Sant Antoni, realitzaran diferents manualitats
(un pin de la tau santantoniana, caretes de dimoni, un teatre de titelles...). També es duran a
terme activitats de lectoescriptura i matemàtiques sobre Sant Antoni i el dilluns dia 14 de
gener es farà un taller de coques amb verdura.
 Els alumnes de 5è de primària rebran la visita dels amics d’en Pere Quetglas que van a
escola a Joan XXIII. Es farà una torrada, se’ls ensenyarà a ballar els caparrots, escoltaran
com els nostres alumnes toquen el pasdoble i el ball dels caparrots, es cantaran gloses, es
faran caretes, es vestiran de dimonis per encalçar-los...
 Els alumnes de 5è i 6è de primària treballaran la glosa a través d’activitats lúdiques de
rima, ritme i mètrica. Els de 5è curs visualitzaran el documental ‘Glosadors’.
 Toni Hurtado vendrà a decorar de temàtica santantoniana els vidres de l’entrada del
centre.
Dia 16 de gener:
 Els alumnes d’infantil, 1r curs i 2n curs faran el tradicional fogueró de Sant Antoni al
centre. Ens visitaran alguns caparrots de la colla i els dimonis de l’Obreria. El berenar serà
aportat per l’Ajuntament.
 Els alumnes des de 3r fins a 6è curs, si el temps ho permet, aniran a sa Llebre, per
participar a l’activitat organitzada per l’Ajuntament en motiu de les festes.

Les activitats lectives de dia 16 de gener acabaran a les 13 hores.
El servei de menjador serà de 13 a 15 hores.

Molts d’anys a tothom i visca Sant Antoni!!
DC020509 REV. 1

LLENYA PER AL FOGUERÓ DEL CENTRE
Us volem demanar la vostra col·laboració per dur a terme el fogueró que cada any feim a l’escola.
Bastaria que cada alumne/a dugués un tronc petit. El podran deixar al pati de primària en un lloc
senyalitzat. Moltes gràcies!!

DISTRIBUCIÓ DE FRUITA BONA
A partir de dia 07 de gener, i durant vuit setmanes, FRUITA BONA repartirà a tots els alumnes del
centre una peça de fruita o un suc de taronja per complementar el seu berenar. El calendari, si no hi
ha canvis des de l’empresa, serà el següent:
Dia 07/01/2019: TARONJA
Dia 14/01/2019: POMA
Dia 28/01/2019: PERA
Dia 04/02/2019: RAÏM

Dia 11/02/2019: TARONJA
Dia 18/02/2019: SUC DE TARONJA
Dia 25/02/2019: SUC TARONJA
Dia 04/03/2019: MADUIXA

MATERIAL INTERACTIU SOBRE SANT ANTONI A SA POBLA
Al CEIP Vialfàs hem elaborat un material per treballar
la festa de Sant Antoni a sa Pobla. És un material
interactiu per poder emprar a l’aula tant amb els més
grans com amb els més petitons del centre. Hi ha
versions per treballar-ho amb els miniportàtils i
versions per treballar-ho amb tauleta. Trobareu els
enllaços a la web www.ceipvialfas.com

RECOMANACIONS PER GAUDIR DELS DIMONIS
Aspectes a tenir en compte:
CANTADORES
Les cantadores pot semblar que tenen un paper menor, i passen més desapercebudes, però realment
són molt importants. Sense elles els dimonis no podrien fer el ball. Per tant:
- Demanam el màxim respecte per a elles.
- Deixau-les passar quan ho demanin.
- Feis-los lloc a l’hora de realitzar el ball.
DIMONIS
Els dimonis tenen una visibilitat molt reduïda, només hi veuen en línia recta, i tot el recorregut es
converteix en una carrera d’obstacles. Per tant, recomanam i demanan:
- No acostar-s'hi amb els cotxets d'infants.
- Evitar col·locar-s'hi a darrere per perill de caigudes i cops involuntaris amb la forca.
- No donar els infants als dimonis per fer fotografies.
- Aprofitar l’estada a la plaça Major per fer les fotografies.
- No obstaculitzar les carreres dels dimonis.
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