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KÍKIRIKI

Festa de l'Hivern

Hola Famílies, ja estem arribant al final d'aquest primer trimestre i, ara sí,
celebrarem una festa la nostra festa de l'hivern. Durant 2 anys, pel COVID,
hem pogut fer algunes coses, però no totes però el que no hem pogut és
obrir el mercadet de vesprada a les famílies. Alguns de vosaltres, sobretot
de l'etapa d'Escoleta, no heu tingut l'oportunitat de participar d'ella, és
totalment nova per vosaltres. Altres, per contra, estàvem esperant-la amb
moltes ganes.
Aquesta festa se celebrarà el dia 22 de desembre en finalitzar les classes ,
sobre les 16.30, on podreu trobar: menjar, mercat artesà, música en
directe, activitats vàries per a tots i totes. El berenar serà elaborat per
l'alumnat de l'ESO i venut a uns preus molt asequibles. Les famílies, si teniu
cosetes que aportar, sabeu que podeu posar un puesto en el mercadet. Per
participar
heu
de
plenar
el
següent
formulari
https://forms.gle/R7jJktmRaKfP927L6
Entre tots i totes farem aquesta festa inoblidable, quines ganes!
A més, tindrem un esdeveniment molt, però que molt especial. La
presentació del llibre en commemoració als 50 anys d'Escola 2, anomenat
"TEJIENDO MARIPOSAS". Hem dedicat molt de temps i molta il·lusió per a
què aquest llibre vegera la llum i, per fi, el tenim en les nostres mans. La
presentació es realitzarà a l'antic menjador. Ahí podreu veure un vídeo
que intenta reflectir l'esència del llibre, i sobretot, podreu adquirir el llibre.
Us esperem a tots i a totes per passar una vesprada divertida i emotiva.
Per compartir i acomiadar-nos fins al nou any.

Bones festes

Pau Navarro i Blai Juan

Escoleta
Els nostres alumnes d'Escoleta s'ho han passat estupendament
en els tallers de música. Ací juguen, ballen, canten i toquen
instruments.
Per exemple, un joc que els agrada molt és el tauró, on els
posen una música als "pirates", ballen i quan es per a la
música es posen a ballar tots junts.
Els nostres alumnes també aprenen amb els ambients, on
treballen diferents habilitats en les classes de: art, teatre,
música, natura, joc simbòlic, gin i rodamons. Pot anar
cadascun a la classe que els abellisca, poden haver-hi dies
que s'obrin tots els ambients i altres que no.
Per a finalitzar, entrevistem alguns xiquets on ens van dir els
ambients que més els agraden. "Jo he anat a joc simbòlic, art i
rodamons, m'ha agradat molt"

Paula Soriano i Álvaro Hernández

Primària
Travelling cities around the world

Primary students, specifically TRI 2, have been working on
a project called "Travelling cities around the world". Small
groups have been investigating about different cities
around the world such as: New York, Dublin, London,
Mexico....
They have been looking for information such as: the
location, language, typical things, sports, music, important
people....
On Friday 16th they have invited the families in order to
introduce them the Cities. They will also prepare typical
food from each country for the families to taste while
watching the explanation.

Festa de l'hivern

Per a la festa de l'hivern en primària
hi ha alguns voluntaris del *TRI 2
que s'han oferit a pensar i fer tallers
per a tota la franja de l'etapa. Són
tallers de: polseres, cuina, balls,
decoració de nadal, pinta cares, cerca
del tresor…

Sandra Soler i Gabriel Garcia

SECUNDARIA
El nostre alumnat del Tri de secundària estan
organitzant moltes activitats per a la festa
d'hivern que se celebrarà aquest dijous 22 de
desembre.
Han pensat en alguns tallers com el taller de
vendre plantes del nostre hort i esponges, el
taller de pintar cares i el de cartelleria.
També prepararan un berenar deliciós per a
tots i totes!

En 4º de secundària estem preparant les
campanades d'una forma molt divertida i
entretinguda, però això ja es vorà el dia de la
festa quan es donen les campanades!
També estem preparant una performance per
als xiquets del col·le.
Tot això el dia 22 de desembre!
Fet per Irina, Mario i Teo

