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ACTIVITATS SETMANA DE SANT ANTONI
Del 08 al 15 de gener:
 Els Dimonis d’Albopàs han vengut al centre per dur a terme una sèrie d’activitats per a
tots els alumnes. S’han projectat un powerpoint explicatiu amb vídeos i fotografies de la
festa.
 Tots els alumnes d’infantil i la Comissió de Festes han decorat 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
(una camiseta amb temàtica santantoniana, màscares de dimoni, espinagades...). També es
duran a terme activitats de lectoescriptura i matemàtiques sobre Sant Antoni i entre divendres
i dilluns es faran els tallers d’espinagades. També aniran a veure l’exposició de pintura de
Paco Llobera i l’exposició de ximbombes de Ferran Pizà.
 Els alumnes de 6è 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 alumnes 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!!
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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 13 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 13/01/2020
Dia 27/01/2020
Dia 03/02/2020
Dia 10/02/2020

Dia 17/02/2020
Dia 24/02/2020
Dia 09/03/2020
Dia 11/03/2020

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

DISTRIBUCIÓ LÀCTICS
Dia 15 de gener continuarem amb la campanya de distribució de iogurt natural al nostre centre
educatiu. Per problemes logístics aliens al centre, es canvien les dates. Per tant, les noves dates de
repartiment seran: 15 i 29 de gener ; 5, 12 i 19 de febrer i dia 4 de març. Com ja sabeu, aquest dia
es donarà un iogurt natural a cada nin/a durant el temps del pati. Podeu dur fruita o cereals per
acompanyar-lo. En cas que no li agradi, l’haurà de posar dins el seu tupper i el se’n durà a casa (el
iogurt hi ha de tenir cabuda a dins).

CENTRE PROMOTOR DE SALUT
Des de la comissió de salut del centre demanam la vostra col·laboració en relació a possibles
activitats per dur a terme a l’escola relacionades amb l’adquisició d’hàbits saludables. Aquestes
activitats poden anar dirigides tant a famílies, alumnes o mestres. Si coneixeu la persona, empresa o
associació que pugui realitzar l’activitat ens agilitzaríeu la nostra tasca. Agrairíem ens féssiu arribar
les vostres aportacions a la direcció del centre.
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