Benvolgudes famílies,
A través d’aquesta circular us volem informar de les ac vitats que realitzarem per celebrar l’arribada de
NADAL, algunes d’elles amb la col·laboració de l’AMPTA.
La programació de les ac vitats s’ha adaptat a la situació de la pandèmia, i és per aquest mo u que aquest
any no podrem fer el tradicional concert de Nadal amb l’alumnat d’Ed. Infan l, ni la xocolatada que l’AMPTA
cada any amb molta il·lusió ens prepara; però que enguany ens ha seguit endolçant amb els calendaris
d’advent que ens han fet arribar per totes les classes.
A con nuació detallam les ac vitats i inicia ves:
L’Ajuntament ens farà arribar una bús a on l’alumnat podrà rar les seves cartes pel Patge Reial.
Tallers de temàtica artística nadalenca a nivell d’aula.
Muntatge audiovisual Nadalenc a nivell de centre.
Par cipació conjunta amb l’AMPTA i Ajuntament amb la inicia va «LES ESCOLES ES VESTEIXEN DE
NADAL» que consisteix amb la decoració de la façana de l’escola.
Per això demanam com cada any la par cipació de totes les famílies perquè ens faceu arribar entre
dia 9 i 11 de desembre un ornament amb material reciclat. que pot ser:

Una estrella o un ornament nadalenc de color VERMELL
Amb col·laboració de l’AMPTA les famílies del CEIP Son Caliu podran par cipar a la campanya de
Recollida d’aliments a favor de SOS CALVIÀ que es durà a terme els dies 16 i 17 de desembre a les
9h a l’entrada del centre escolar.

Informar també que l’AMPTA apadrinarà un regal,
perquè cap infant de Calvià quedi sense joguina.
Enhorabona!!! per la inicia va.

Aproﬁt l’avinentesa per recordar-vos que el dimarts 22 de desembre, serà el darrer dia lec u del 1r
trimestre. Aquest mateix dia a par r de les 12h ndreu visibles els informes al GESTIB a la pestanya
Qualiﬁcacions_Avaluació. Anau provant l'accés els que no entrau sovint i si teniu problemes contactau amb
ceipsoncaliu@educaib.eu .
L’inici del segon trimestre segons calendari escolar serà divendres dia 8 de gener.
Els nostres millors desitjos per aquestes Festes de Nadal de part de tot el claustre.
Atentament.
L’Equip Direc u

Queridas familias,
A través de esta circular os queremos informar de las ac vidades que realizaremos para celebrar la llegada
de la Navidad, algunas de ellas con la colaboración del AMPTA.
La programación de las ac vidades se ha adaptado a la situación de la pandemia, y es por este mo vo que
este año no podremos realizar el tradicional concierto de Navidad con el alumnado de Ed. Infan l, ni la
chocolatada que el AMPTA cada año con mucha ilusión nos prepara pero que este año nos ha seguido
endulzando con los calendarios de adviento que nos han hecho llegar para todas las clases.
A con nuación detallamos las ac vidades e inicia vas:
El Ayuntamiento nos hará llegar un buzón donde el alumnado podrá depositar las cartas para el Paje
Real.
Talleres de temá2ca ar3s2ca Navideña a nivel de aula.
Montaje audiovisual Navideño a nivel de centro.
Par cipación conjunta con el AMPTA y Ayuntamiento en la inicia va «LAS ESCUELAS SE VISTEN DE
NAVIDAD» que consiste con la decoración de la fachada de la escuela.
Para ello y como cada año, pedimos la par cipación de todas las familias para que nos hagáis llegar
entre día 9 y 11 de diciembre un adorno con material reciclado que puede ser:

Una estrella o un adorno navideño de color ROJO
Con colaboración del AMPTA las familias del CEIP Son Caliu podrán par cipar en la campaña de
Recogida de alimentos a favor de SOS CALVIÁ que se llevará a cabo los días 16 y 17 de diciembre a
las 9h en la entrada del centro escolar.

Informar también que el AMPTA apadrinará un regalo,
para que ningún niño/a de Calviá se quede sin juguete.
Enhorabuena!!! por la inicia va.

Aprovecho la ocasión para recordaros que el martes 22 de diciembre, será el úl mo día lec vo del 1er
trimestre. Ese mismo día a par r de las 12h tendréis visibles los informes en el GESTIB en la pestaña
Qualiﬁcacions_Avaluació. Comprobad el acceso los que no entráis a menudo y si tenéis problemas
contactad con ceipsoncaliu@educaib.eu.
El inicio del segundo trimestre según calendario escolar será el viernes día 8 de enero.
Nuestros mejores deseos para estas Navidades de parte de todo el claustro.
Atentamente.
El Equipo Direc vo

