
Palma, 21 de novembre de 2011

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

El proper dijous dia 24 de novembre de 2011 l'escola vol celebrar una festa 

de tardor. Per això les diferents etapes hem organitzat una sèrie d'activitats a 

les quals us volem convidar a participar.

Entre els familiars dels alumnes d'educació infantil hem trobat una padrina, 

una tieta i una mare ben atrevides que vendran a fer bunyols. A partir de les 

14.30h les portes de la caseta s'obriran perquè compartiu aquesta activitat 

amb els vostres fills, vengueu a tastar-los i alhora passegeu per les nostres 

aules per veure tot allò que la tardor ens ha deixat!

Els alumnes de 1r cicle de primària faran panellets. Tots els que us animeu 

podreu participar en l'elaboració d'aquests dolços i  també podreu veure les 

feines que durant tota la setmana han fet els vostres fills amb els panellets 

com a protagonistes.

També  durant  aquesta  setmana  els  alumnes  de  2n  cicle  de  primària 

estudiaran els arbres del pati nou i en faran una fitxa de cadascun. Aquestes 

fitxes estaran penjades a les aules i al passadís on compartiran protagonisme 

amb un bosc de tardor.

Els pares podreu entrar a les aules i al passadís a veure les feines fetes i els 

vostres  fills  us  les  podran  explicar.  A  més,  estareu  convidats  a  fer  una 

berenada plegats.

Els alumnes de 3r cicle d'educació primària seran a La Trapa, però abans de 

partir ens hauran deixat el seu passadís decorat amb fruites i colors de tardor. 

Dins les aules de 5è i 6è també hi trobareu dues projeccions, un conte i un 

documental, ambdues relacionades amb La Trapa.



Els alumnes de l'aula  UEECO han estat fent  feines plàstiques relacionades 

amb la tardor amb  fruites de temporada i  bolets. Les trobareu a la seva 

aula i decorant part del passadís. Després els podreu acompanyar a gaudir de 

les activitats que han preparat els seus companys.

Els alumnes d'educació secundària organitzaran una exposició de bolets. 

La trobareu a la sala gran de l'escola. Els bolets exposats els hauran anat a 

cercar ells mateixos en una sortida organitzada la mateixa setmana. Mentre 

visitau l'exposició, també podreu gaudir de la projecció de fotos de la sortida.

A més a més, a partir de les 15h trobareu les nostres cuineres al menjador 

on ens oferiran un taller de cuina de tardor en el qual podreu veure com es 

prepara el codonyat i una quix de bolets.

A les 14.30h obrirem les portes de l'escola, moment en el qual començaran 

les diferents activitats. Després, a les 15.30h, en el pati gran, hi haurà una 

mica de  ball de bot fins a les  16h, moment en què  acabarà la festa. Per 

aquest motiu les activitats extraescolars es mantenen en el seu horari habitual.

Participau amb nosaltres de totes aquestes propostes.

Salut!

La comissió de festes


