DILLUNS 2 d'abril
INFANTIL Tallers i activitats

La Setmana Cultural d'enguany està
dedicada a l'any Internacional dels boscos.
Aprofitant que l'assemblea general
de les Nacions Unides ha declarat l'any
2011 l'any internacional dels boscos amb
l'objectiu de conscienciar la població de la
importància d'una gestió sostenible dels
boscos, des de l'escola hem triat aquest
tema per treballar-hi tot l'any.
Així doncs, volem que aquesta
setmana

cultural

pugui

contribuir

a

PRIMÀRIA
1r cicle Tallers

3r cicle
Teatre en anglès: “There was
an old lady” i tallers
ESO Sortides
1r Excursió a la volta del General
(Banyalbufar)
2n Excursió a Sa Rota i l'ermita de LLubí
3r i 4t Excursió a L'Avenc de Son Pou
(Santa Maria)
PQPI i MÒDULS
Sortida per Palma. Ruta dels arbres
emblemàtics de Ciutat.

un caramull d'activitats que des de la seva
que ajudaran a la nostra comunitat a
seguir preservant aquests tresors de la
natura.
Esperam que la disfruteu!

3r, 4t, PQPI i CF
Tallers i activitats de 9h a 14h

2n cicle
Excursió a la Reserva del Puig
de Galatzó de 9-14h i tallers

aquesta causa. Per això, hem organitzat
vessant més pedagògica estem segurs

ESO
1r i 2n
Tallers i activitats de 9,05h a 13,10 i de
15,15 a 17,05h

DIMARTS 3 d' abril

DIMECRES 4 d'abril
INFANTIL Tallers, activitats i teatre amb
titelles
PRIMÀRIA
1r cicle Tallers i cine fòrum
2n cicle Tallers i cine fòrum
3r cicle Tallers
ESO i CF Tallers de 9,05 a
11,00 i d'11,30 a
14,00

INFANTIL Tallers i activitats
PRIMÀRIA
1r cicle Excursió a l'observatori interactiu
Cas Amitger (Lluc).
2n cicle Tallers.
3r cicle Senderisme
a “Camí des Correu” (Esporles).

Vos recordam que la jornada lectiva
acabarà a les 14,00 i que hi haurà
servei de menjador com
habitualment.

TALLERS
INFANTIL: Estampacions, el bosc de la
fantasia, experimentació amb materials
naturals, jugam amb la llum i les ombres,
toca-toca...
PRIMÀRIA :
1r cicle: El bosc encantat amb material
reciclat.
2n cicle: Pintura sobre fusta, mosaic de
llavors.
3r cicle: Arbres en transparències i amb
lluentons, marcs de fotografies amb
copinyes.
ESO:
malabars, espelmes, perfums i fragàncies
del bosc, taller de música DJ's, taller de
Skate, taller de vegetació dolça, torneig de
futbet, jocs virtuals en xarxa, ginkanes...

AGRAÏMENTS:
A l’AMIPA, a l’Ajuntament de Marratxí, als/les
alumnes i a tota la Comunitat Escolar.

...i acabarem la nostra XXIVª Setmana Cultural
amb una gran festa a la qual VOS ESPERAM A
TOTS I A TOTES

FESTA DE CLOENDA
DIMECRES 4 D'ABRIL
A les 19,00h: Actuació de grup infantil
d'animació.
A partir de les 19,30 h: Exposicions dels
tallers realitzats durant la setmana cultural.

XIVª
SETMANA
CULTURAL
abril 2012
Any
Internacional
dels boscos

A partir de les 20,00h: Torrada pro-viatge
d'estudis.
Venda de tiquets fins dia 30 de març a
Serveis Administratius
(M José)
Preu: 7 euros
A les 21,30h: Concert de TROINS

Es Liceu

