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SIMPLEMENT, GRÀCIES
Els dies comencen a ser més llargs, la calor s’intensifica, el cansament es fa
present… Aquests trets, propis d’aquesta època de l’any, ens anuncien que el curs
està a punt de finalitzar. Han passat quasi nou mesos des que començàrem, enguany
encapçalats pel lema que ens ha acompanyat: GRÀCIES.
Segurament són molts els moments viscuts a l’escola, amb l’alumnat, amb els
companys, amb les famílies, en els quals aquesta paraula simple, humil i quotidiana
s’ha fet present, l’hem verbalitzat, l’hem sentit, o el més important, ens ha arribat.
Ara som nosaltres qui volem donar les gràcies a tota la comunitat educativa; als
equips directius per haver sabut dur a bon port la gestió de les nostres escoles; a
tot el professorat, per la implicació dia rere dia en la tasca docent, perquè a part
de transmetre continguts ha sabut valorar allò més positiu dels nostres alumnes
i ha estat impulsor dels seus aprenentatges; al personal d’administració i serveis;
perquè heu estat al capdavant de la gestió administrativa i de la neteja de les escoles
en una situació encara un tant
complexa per la crisi sanitària;
a les famílies, perquè heu
apostat pel nostres projectes
de centre i ens heu confiat de
bell nou allò més valuós, els
vostres fills i filles; i finalment a
tot l’alumnat, els protagonistes
d’aquesta gran aventura que és
l’educació perquè sou l’estímul
i el motor de transformació del
nostre món.
Ara venen moments per
descansar, per canviar i enfocar
la mirada cap a altres objectius
i sobretot per gaudir de les
merescudes vacances.
Ens retrobarem el mes de
setembre, renovats, carregats
d’energia i amb noves il·lusions
per a reprendre un altre curs.
Bon estiu a tothom!
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Aquest curs hem gaudit de retrobar-nos. De tornar a compartir moments de pati
i de joc entre companys més petits i més grans. De veure la il·lusió en els infants
quan ens diuen "l'any que ve aniré a la classe dels grans" o "he fet un amic de l'altre
classe". Han estat moments molt especials. Perquè tots, infants i mestres, hem
gaudit de tornar al que més s'ha assemblat a una "normalitat" i de veure tots els
beneficis que això comporta.
Però encara que hagin estat uns anys diferents també han estat uns anys
d'autoconeixement i d'adaptació als canvis pels que hem de donar les GRÀCIES,
com el lema d'aquest curs. Tot això ens dóna impuls per pensar ja amb el proper
curs i preparar-ho amb moltes ganes.
Aquí teniu un recull del que ha significat aquest any escolar 2021-2022. La
il·lusió, la màgia i les ganes d'aprendre que ens han transmès els nins i nines… ens
demostra que sense cap dubte, tenim la professió més bonica del món.
Equip CSFA Son Servera
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PRIMER CICLE
Estimades famílies nosaltres som els més petits de l’escola i aquest curs hem
experimentat i descobert moltes coses que ens han ajudat a créixer.
Aquest any ha estat un any de canvi, ja que poc a poc hem pogut anar tornant a la
normalitat després d’uns anys complicats. Hem pogut tornar a compartir espais i
fer tallers conjunts, així ens hem enriquit encara més.
Adaptació
L’inici d’aquesta nova etapa va ser complicada degut a les restriccions vigents en
aquell moment ja que ens va impedir que les famílies ens poguessin acompanyar
durant aquest període tan important. Així i tot poc a poc vam anar agafant
confiança i creant un vincle amb les educadores, els companys i els espais.
Nadons
Aquest curs hem descobert i explorat amb materials nous per nosaltres, ha estat
un curs ple de “primeres vegades” i ens hem obert a noves experiències.
Hem gaudit del moviment lliure per tots els espais.
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Per fomentar el desenvolupament
motriu dins l’aula hem pogut gaudir
de les rampes Pikler, hem treballat la
sensorialitat i la creativitat a través
de paneres de tresors, instruments
musicals, contes,etc. Sense oblidarnos de l’important acompanyament
emocional que ens ha ofert la nostra
educadora.

Aula 1-2
Aquest curs ha estat un any de
transició per a nosaltres, però encara
així hem pogut gaudir de nous
materials i una nova organització de
l’espai de la nostra aula.
Això ens ha permès tenir un espai per relaxar-nos, un espai de moviment dins
l’aula, un racó on poder experimentar en diferents materials…
A més hem gaudit dels espais exteriors i les diferents propostes que aquests ens
oferien. I no s’han oblidat de treballar la part més humana i emocional fomentant
els vincles amb la nostra educadora.
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També hem dut a terme diferents propostes de tallers i activitats de manipulació i
experimentació i psicomotricitat.

Aula 2-3
Aquest curs ha estat un curs important per a nosaltres, ja que ens hem anat
preparant per un canvi d’etapa. Hem gaudit dels diferents espais i racons de l’aula,
on hem disposat d’un racó de relax, joc simbòlic, construcció… També hem pogut
descobrir els espais d’exterior, gaudim molt al pati i al jardí.
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Hem dut a terme diferents propostes de tallers i activitats de tot tipus: art,
experimentació, jardí, psicomotricitat, arrel de tot això hem anat fent noves
descobertes i gaudit molt.
La nostra educadora ens ha acompanyat en tot aquest procés de nous
aprenentatges.
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Festes populars
Aquest curs, encara que les primeres festes populars hi havia les restriccions
sanitàries vigents les hem pogut celebrar a nivell grup aula. Hem conegut i celebrat
Nadal, amb la visita del Patge, Sant Antoni i carnestoltes.
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SEGON CICLE
AULA DE 3 ANYS
Nosaltres som el grup de 3 anys, els més petits de segon cicle! Un grup, alegre,
actiu i molt nombrós!

“Una de les coses més meravelloses que et poden passar
a la vida és tenir una infància feliç”
(Agatha Christie)
Al llarg del curs ens hem fet molt grans, cada dia som més autònoms i hem gaudit
de superar-nos dia a dia. Tenim una curiositat incansable per conèixer i moltes
ganes d’experimentar i investigar tot allò que ens envolta.
A més, hem construït nous vincles i hem adquirit i desenvolupat habilitats socials i
de mica en aprenem a compartir, a ser empàtics i pacients i a respectar-nos els uns
als altres.
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“La clau de l’educació no és ensenyar,
és despertar”
Ernest Renan

Hem adquirit nous coneixements i habilitats, sobretot a través del joc, tan necessari
per a nosaltres.. De mica en mica avançam en l’adquisició d’hàbits d’autonomia i de
nous aprenentatges mitjançant els microespais de la nostra aula.
Hem fet moltes activitats manipulatives i d’ experimentació i ens encanten!
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“L’aprenentatge és experiència, la resta és informació”
Albert Einstein

La primavera i les abelles
El nostre entorn és ric en
estímuls i, amb l’arribada de la
primavera, ens hem endinsat
en aquesta estació i, a més,
hem conegut més a fons el món
de les abelles.
A partir de l’experimentació hem après moltes coses d’aquest petit insecte: com és,
com viu, què fan…mirau, mirau!

15

16

AULA DE 4 ANYS
Hola famílies! Som els nins i nines de l’aula de 4 anys. Som un grup xerrador,
curiós i sobretot actiu.

Ohana, significa família.
Família significa que no
deixam ningú enrere.
Lilo&Stich
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Aquest curs ens ha passat molt ràpid, gràcies a tot el que hem pogut viure i
experimentar, des del canvi d’aula fins a les noves amistats. Ens adaptam a tot
i molt contents ho hem fet. Com ja sabeu alguns de nosaltres vam començar a
l’escola pensant que érem només nosaltres, veient espontàniament altres infants.
Hem crescut veient de les portes i finestres noves cares, veus i rialles. Però... quina
alegria ens ha donat aquest any! Ja no són veus llunyanes que podíem escoltar
a través de l’aire sinó que ja els posam nom. Jugar, parlar i conèixer...tot un goig
créixer i aprendre amb els demés infants de l’escola.

L’escola ha de ser un lloc per
tots els infants, no basada en la
idea que tots som iguals, sinó
que tots som diferents.
Loris Malaguzzi
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Aquest curs ja no som els petits,
som els que estan apunt de ser
els més grans. Som autònoms,
decidits i hem crescut sent un
equip fort, estable i unit. Aquest
any hem seguit aprofundint
coneixements dins els espais
de l’aula amb nous materials
i espais que ens han permès
conèixer amb més profunditat
continguts a través de diferents
jocs i tasques que hem fet amb
molta il·lusió i esforç.

Dins l’aula hem tengut espais de
lectoescriptura, lògica-matemàtica,
minimón, joc simbòlic, art,
grafomotricitat i com a novetat
l’espai temàtic, on hem pogut trobar
diversos materials dels diferents
espais destinats a treballar diferents
temàtiques com festivitats que són
les que ens formen com societat,
estacions de l’any partint de
l’observació directe en nosaltres i en
l’ambient i, del projecte treballat.
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Espai de lectoescriptura

“Comprendre les coses que ens envolten
és la millor preparació
per comprendre les coses
que hi ha més enllà”
Hipatia de Alejandría
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Espai de lògica-matemàtica
Hem partit dels nostres interessos i curiositats i durant aquest darrer trimestre
hem volgut saber amb més profunditat com neixen les plantes, els éssers vius que
transformen el nostre medi. Vosaltres famílies ens heu ajudat a complir el nostre
objectiu, partint del nostre interès i preparant-nos per poder oferir el millor de
nosaltres.
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No hi ha ensenyança sense investigació,
ni investigació sense ensenyança.
Paulo Freire
Creació del llibre de les lletres

Projecte “les plantes”
També hem pogut gaudir de conèixer llocs i espais fora de l’escola, per seguir
treballant la cura i responsabilitat del nostre entorn.
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Gràcies per formar part de nosaltres i per ser-hi sempre que ho hem necessitat
Junts formam una gran comunitat, una gran família.

Els moviments
no només els feim
simplement per
moure’ns, cada
moviment té el seu
propòsit, sempre té
qualque intenció.
Maria Montessori
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AULA 5 ANYS
Som el grup de nins i nines
de 5 anys, els més grans de
l’escola! Un grup molt actiu,
alegre, xerrador i dinàmic.
Formam un gran equip, ens
agrada molt interactuar
entre noltros, ajudar-nos i
tenir iniciatives. Som molt
observadors, ens agrada
descobrir, investigar i tenim
molt d’interès per aprendre!
Aquest curs el vàrem iniciar sols, sense poder interactuar amb la resta de
companys de l’escola, però a poc a poc la situació sanitària va anar minvant i a
finals del segon trimestre ja ens varen permetre conèixer i jugar amb els més
petits. Va ésser tota una aventura retrobar-nos al pati.
Vàrem començar el curs amb moltes ganes, dedicant el primer trimestre a
treballar la temàtica de l’estació, realitzant activitats relacionades.

“Un dels principals objectius de l’educació
ha de ser ampliar les finestres
per lesquals veim el món”
Arnold Glasow
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Després de les festes de Sant Antoni, ens vàrem engrescar en el projecte de
l’hivern, enfocant la mirada en els pingüins i en activitats d’aquesta estació.

“El cervell no és un tassó
per omplir,
sinó un llum
per encendre”
Plutarc
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Al llarg del curs ens hem fet encara més grans, hem après a ser més responsables,
a participar en les activitats i hem compartit molts d’aprenentatges i experiències
que ens han enriquit moltíssim. Hem aprofundit en els aprenentatges de la
lectoescriptura i la lògica-matemàtica, enguany treballant amb els materials dins
cada aula.
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“Tots els aprenentatges
més importants de la vida
es fan jugant”
(Francesco Tonucci)
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En el tercer trimestre ens hem interessat pel món dels insectes, ens criden molt
l’atenció i amb l’ajuda de les famílies ens hem engrescat i après el nom de molts
d’insectes que no coneixíem. Ens hem passat moltes estones, encuriosits, cercant
animalets i observant-los al jardí.
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“L’art d’ensenyar és l’art
d’ajudar a descobrir”
Mark Van Doren
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Abans d’acabar el curs i l’etapa hem viscut una experiència inoblidable... A
principis de juny hem realitzat, juntament amb els nins i nines de 5 anys del CSFA
Manacor, la sortida al Casal de Colònies de la Colònia de Sant Jordi. Hem passat dos
dies de convivència, d’interacció i ens ho hem passat molt bé! Ha estat una gran
aventura que mai oblidarem!

“Els nins necessiten la llibertat
i el temps per jugar.
Jugar no és un luxe,
és una necessitat”
Kay Redfield Jamison
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“L’aprenentatge és experiència,
tota la resta és informació”
Albert Einstein

I enguany, que acabam una etapa important a les nostres vides, a la fi podrem
acomiadar-nos de la nostra escola, amb una gran festa i l’acte de graduació.
Acabant un cicle i una etapa, per emprendre un nou camí i mil aventures a una
escola més gran.
Mai us oblidarem i sempre vos durem dins els nostres cors.
Siau molt feliços… Sort i encerts!
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ANGLÈS
Durant les sessions d’anglès aprenem de manera divertida. Jugam, cantam,
ballam, interpretam, fem manualitats…

Es realitza una sessió setmanal de llengua anglesa a cada nivell, amb grups reduïts.
Sempre s’intenta que es segueixi el mateix patró d’inici, desenvolupament i final de
la sessió per donar seguretat i autonomia als infants.
Les sessions d’anglès estan pensades per tal que sigui una estona agradable i de
contacte amb la llengua anglesa on els alumnes es sentin a gust i així es motivin a
aprendre aquesta llengua.
We have a lot of fun!
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ESPAIS D'APRENENTATGE
Benvinguts a l’espai de construccions
Aquest espai ens permet treballar de forma lúdica diverses capacitats cognitives
com la percepció, l’orientació espacial, l’atenció, la destresa, la motricitat, el
llenguatge, la imaginació, la creativitat, la coordinació òcul-manual... Quants de
beneficis dins un mateix espai!

Partim de materials variats i no estructurats en tres i dues dimensions, sense
models ni patrons, sinó que es fomenta la imaginació de l’infant i la capacitat
de decisió alhora d’engrescar-se a treballar amb un material, sent un increïble
aprenentatge vivencial.

Els infants necessiten la llibertat
i el temps per jugar.
Jugar no és un luxe, és una necessitat.
Kay Redfield Jamison
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Principalment els permet aprofundir dins
conceptes de lògica-matemàtica i de formes
geomètriques senzilles així com també
aprenen lleis físiques bàsiques com la
gravetat o l’equilibri.
A través de la manipulació directa els
infants aprenen a ordenar i plasmar els
seus pensaments amb els materials, fent
diferents representacions, estimulant el llenguatge oral, les relacions amb els
iguals i a gestionar diferents emocions com la frustració, la satisfacció, etc.
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El que la mà fa, la ment ho recorda.
Maria Montessori
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Benvinguts i benvingudes a l'espai d'art!

L’art és l’expressió
pel camí més senzill
dels sentiments
més profunds
(Albert Einstein)

Creativitat, flexibilitat, capacitat d’anàlisi, coneixement de l’entorn (proper i
no tant), actitud davant l’aprenentatge, noves formes de mirar… Aquestes són
algunes de les claus del nostre espai d'art.
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Art és aquell espai en el que desenvolupem
la nostra capacitat artística de manera
explícita i transversal amb altres
àrees, com pot ser la motricitat fina, la
grafomotricitat, la vida pràctica, la lògica...
com també hi desenvolupem el coneixement
i la vivència de la cultura, tot això a través
de l'expressió plàstica.

En aquest espai hi podem trobar
múltiples propostes i materials
de lliure elecció, on els infants
desenvolupen els sentits,
trobant-hi opcions tant en
horitzontal com en vertical, en
suports de diferents textures,
colors, formes i mides, amb
eines per realitzar-hi accions
com retallar, aferrar, estampar,
ordenar, moldejar, fer collage,
pintar… tot això amb múltiples
materials per poder deixar
la nostra petjada artística:
tempera, aquarel·la, pintures de
fusta, ceres, retoladors prims i
gruixuts, guixos, llapissos, fang,
plastilina, regles...
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L’espai d’art ens encanta perquè ens permet treure el que duem més endins, és un
espai on expressam les nostres emocions i on contam tot el que representam!
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El nostre jardí
En un indret del nostre centre tenim un raconet que ens dóna vida. El nostre jardí
és un lloc màgic, ple de tresors.
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La simplicitat dels materials com la terra, les fulles variades, els troncs, etc
fomenten la nostra imaginació i no sabeu la quantitat de converses i històries que
en sorgeixen!
Aire pur, el cant dels ocells, els petits insectes amagats, l’aroma de les plantes…
la natura possibilita que els nostres infants treballin tots els sentits de manera
conjunta ja que reben estímuls variats, i això ens enriqueix infinítament!
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“L’home més feliç
és aquell que aprèn de la natura”
Ralf Waldo Emerson

45

Psicomotricitat
L’espai de psicomotricitat és on els infants es comuniquen amb tot el cos i és
mitjançant d’ell, que aprenen i desenvolupen les seves habilitats corporals, van
estructurant el pensament, comencen a tenir un control emocional i també
desenvolupen habilitats de relació amb els altres i el seu entorn.

El joc i la motricitat són eines vitals
per als infants, els alimenta
i és en aquest moment
on l’infant té “presència plena”
Charlotte Selver
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En aquest espai, els infants, mitjançant el moviment, amb la seva espontaneïtat
i el joc lliure, exerceixen la pràctica psicomotriu, estant totalment entregats
i potencien l’autoestima, la vivència i consciència del propi cos i del plaer, la
construcció del sistema corporal, l’afirmació de propi jo i la construcció de
la identitat, el coneixement i l’acceptació de límits, la relació entre iguals i
l’autonomia.

Els nins no juguen per aprendre,
aprenen perquè juguen
Jean Piaget

Les sessions de psicomotricitat
s’han duit a terme a l’aula i algunes
vegades al pati, amb mig grup a
cada sessió, mentre l’altre mig grup
treballava dins l’aula.
Amb el joc simbòlic, els infants
manifesten les seves necessitats,
desitjos i conflictes més personals.
Construeixen cases per representar
els papers de pares i mares, per entrar, sortir, dormir,... Utilitzen materials
diversos per a muntar a cavall, fer-se capes, etc.
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El joc i el moviment són una font de plaer indispensable i una necessitat vital,
ja que és una manera innata d’aprendre i de conèixer el món, és la base de
l’aprenentatge, un mitjà d’expressió i de comunicació.

“Només jugant
el nin és capaç de ser
creador i utilitzar
la seva personalitat
a plenitud”
Bernard Aucouturier
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INTERIORITAT
A l’escola es té molt present la importància de conèixer-se a un mateix i saber
identificar el que ens passa dia a dia. Conèixer, identificar, mediar, acceptar les
emocions són accions per poder fer front d’una manera significativa i respectuosa
la relació amb un mateix i amb els altres.

A Sant Francesc d’Assís treballam tots aquests
aspectes any rere any, per tal de fomentar una
educació integral, personalitzada i que fomenti
una educació de cor a cor.

Les sessions solen tenir tres parts:
Inici i relaxació.
Activitat, conte o xerrada.
Reflexió i comiat.
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L’assemblea i l’expressió són part molt important a interioritat. Amb l’objectiu de
deixar a cada infant ser qui vulgui ser.

“Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut”
Aristòtil
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AUDICIÓ I LLENGUATGE
A les sessions d’audició i llenguatge fomentam la parla, l’expressió i la
pronunciació d’una manera lúdica i divertida. És la millor forma per a incidir
en l’aprenentatge de cada infant ja que està demostrat que els aprenentatges es
troben directament lligats a l’emoció. Per tant, si un infant gaudeix incidirem
molt més en el seu desenvolupament.

Els tallers van dirigits a tots els infants,
tenint en compte les distintes necessitats
individuals de cada un i respectant els seus
ritmes.
Setmanalment s’organitzen diferents
propostes orientades a la comunicació
entre els membres del grup, al raonament
i a la resolució. D’aquesta manera es crea
un clima relaxat on els infants se senten
còmodes per a intervenir i treballar el llenguatge oral. Per exemple videos cantant
cançons, propostes de raonament o jocs d’interacció.
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A més, treballam la discriminació de sons i la relació amb les grafies; donant suport
a altres propostes d’aula. Aquí teniu un recull d’algunes propostes d’aquest curs…
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“La clau de l’educació no és ensenyar,
és despertar”
Ernest Renan
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FESTES I TRADICIONS
Aquest curs hem seguit gaudint de conèixer i vivenciar les festes i tradicions que
ens marquen com a societat i com a membres del nostre poble. A dins l’escola ho
hem viscut en família: treballant, investigant, construint i posant-ho en pràctica.
No podia faltar els tallers i racons d’aprenentatge de les diferents estacions de
l’any, experimentant de primera mà els canvis que podem observar a l’ambient, a
la natura i en nosaltres.
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Al mes d’octubre arribà el dia de les Verges, i com a
tradició, no podien faltar els bunyols: dibuixar-los i
tastar-los... mmm quin dia més gustós.
Ben ficats a la tardor, donàvem pas als Rosaris de Tots
Sants, aquest any amb llepolies, cereals i una gran
patena.

Això només acabava de començar...i és que
no ens hem podem perdre ni una! Amb
una mica més de fred arribà l’advent
que ens inicià al Nadal. Dolça espera...,
encarregant-nos diàriament de llegir i
poder complir els missatges donats. Però
també durant aquest temps vam tenir
molta feina de decorar l’escola i de fer
tallers de decoració del nostre arbre de
Nadal, fent l’estrella més brillant.
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Preparades les cartes als Reigs Mags, el patge reial
ens va visitar per entregar-li les nostres cartes i a
més ens va fer un regal: una bolla de Nadal amb cares
divertides, rialleres i simpàtiques… LES NOSTRES!

Nerviosos del que estava per venir i després
d’haver gaudit de les vacances de Nadal,
arribàvem a l’escola i els reis també havien
passat! Sorpreses, rialles i nervis vam descobrir tots els nous materials amb els
que podíem jugar.
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Foc i fum...arribà Sant Antoni, una festa per
nosaltres molt estimada. Sense poder celebrarho com tradicionalment fèiem amb vosaltres,
famílies, però amb el mateix esperit santantonier.
Vam pintar caretes, foguerons i més d’una
llonganissa. Entre gloses, dimonions i Sant
Antonis vam gaudir de la festa tots junts.
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Arribà finals del mes de gener i com cada
any cridam als quatre vents que VOLEM
LA PAU. Enguany vam sortir a demanarho a la gent del poble, regalant brotets
d’olivera amb el missatge de “volem la
pau”. Quina missió més important!
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Cada 3 de febrer celebram Sant Blai, degustant els crespells que enguany ens va
dur l’escola.

Marca la tradició que per Carnaval tot s’hi val. Quina setmana més divertida! En
Carnestoltes estava molt animat i cada dia una manera diferent d’anar disfressat:
una cosa al cap, d’un esport, amb pijama i que no falti del que més ens agrada.
Durant la setmana tota l’escola va poder gaudir del taller/festa de carnaval amb
paperí, fresses, música...
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Ben de pressa, amb les seves set cames, arribà la Jaia Corema. Cada setmana una
cama li vam llevar fins a Pasqua arribar.

Dins les aules vam
treballar la Pasqua,
a diferents racons
d’aprenentatge mitjançant
jocs de lectoescriptura,
grafomotricitat, jocs de
lògica-matemàtica i, també,
diverses manualitats.
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El darrer dia vam gaudir de
diferents tallers a les aules:
de panades, decoració d’ous
de Pasqua amb xocolata i
amb plastilina. Què divertit!

Entre dracs, roses i llibres arribà Sant
Jordi. Tota una setmana dedicada a
la setmana del llibre, contant contes,
històries i llegendes. A les aules es va
fer un petit racó de contes on tots els
nins i nines de l’aula podien llegir el
que més els agradés. També vam fer
manualitats com roses, dracs i punts
de llibre.

I ara ens queda acomiadar-nos d’aquest curs genial...mentrestant nosaltres
seguirem practicant per la festa de fi de curs!
Aquest any famílies i infants ens hem vestit de gala, per a cada ocasió, instant i
moment. Sí, ens hem vestit de gala perquè hem assistit a la millor festa de la vida.
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EL PODER DE LA SOLIDARITAT
La solidaritat hauria de ser la llengua del món. Aquest és un valor que es transmet
i s’aprèn, sobretot, amb l’exemple i va des de petits gestos fins a accions conjuntes
amb un objectiu compartit.

Des del nostre compromís pronunciant-nos
el Dia de la Dona i contra la violència de
gènere, fins a iniciatives com les campanyes
de recollida d’aliments i de joguines durant
el primer trimestre i un mercadet solidari a
benefici de l’associació MISOL. Tot això no
seria possible sense l’ajuda i la participació
desinteressada de les nostres famílies, part
indispensable de la comunitat educativa.
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“Ajudar a qui ho necessita
no sols és part del deure,
sinó de la felicitat”
José Martí
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AMIPA
L’Apima del nostre Centre, malgrat no haver pogut tornar a
realitzar mercadets ni les activitats que es duien a terme els
anys anteriors a la pandèmia, ha continuat engrescada i ha
organitzat una sèrie d'activitats al llarg del curs.

Per Nadal, a més d'organitzar la tradicional xocolatada, amb la que ens vàrem
llepar els dits, varen preparar el detall, que el Patge Reial va donar als nins i nines,
quan ens va visitar a l'escola. I també, varen escriure la carta als Reis, perquè
vinguessin ben carregats!
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Començat el segon trimestre, varen organitzar un
contacontes: El follet blavet.

I, aquest any, el dia de Sant Jordi
oferiren un contacontes i un taller de
manualitats a l'escola per a totes les
famílies de l'escola i el municipi.
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En el mes de març varen organitzar una iniciativa solidària basada en la recollida
d'aliments i productes bàsics per ajudar a Ucraïna.
Al llarg del curs ens han subvencionat l'autocar i part de les entrades de les
sortides.
Tot i no haver pogut recaptar més fons
econòmic, han continuat amb la seva gran
tasca, perquè els nins i les nines poguessin
gaudir de múltiples activitats.
Moltes gràcies, mares i pares de l'AMIPA,
sou molt grans!
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TORNEN LES SORTIDES!
En teníem moltes ganes, alguns encara no sabien el que era, però aquest curs a la fi
hem tornat a gaudir de les sortides!

Primer visitàrem la Granja-Escola “El Molí den Joan Bea”, després anàrem al
Rancho Grande i per acabar ens espera una visita al Poblat Talaiòtic de S’Illot i jocs
a la platja!
A més, els nins de 5 anys han pogut compartir dos dies de colònies amb els infants
de Sant Francesc de Manacor. Una experiència genial i molt enriquidora!
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ECOLOGIA
Des del CSFA Son Servera sabem que ensenyar a cuidar el medi ambient és
ensenyar a valorar la vida, per aquest motiu durant aquest curs hem tengut la
visita de dos personatges molt especials i autòctons: L'alzina màgica i na Ferrereta.
A través d'un contacontes i una activitat ens han ensenyat a valorar el medi
ambient i a respectar-lo.
A més, durant aquests darrers mesos els infants de 5 anys han creat el nostre
propi hort on han sembrat lletugues, tomatigueres…
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