Benvolgut company i amic:
La nostra escola recicla molt bé. A cada classe hi ha papereres diferents per plàstics,
orgànic i paper. També reciclam oli els divendres.
Als primers cursos de l’escola, anam a l’hort escolar on plantam, regam i tenim cura
de les verdures: enciam, alls, cebes..., que després es poden menjar al menjador.
Una vegada a l’any feim un mercadet solidari on recollim diners per per la Creu Roja i
el Fons mallorquí de Solidaritat. A cinquè feim “contes de Sahara” per veure com
viuen en altres parts del món.
Sortim de vegades a llocs com el Castell de Bellver i visitam tota la zona per conèixer
millor el medi ambient. Quan som petits i tenim cinc anys, anam a una granja-escola
on també convivim entre nosaltres i ens enrevoltam del medi ambient típic de
Mallorca, d’animals i plantes.
Nosaltres celebram : Nadal, Sant Antoni, Carnestoltes i també per Pasqua feim la
nostra setmana cultural .Exposam treballs, feim jocs esportius, exposicions orals i
aquest any els alumnes de tercer cicle hem anat al Castell de Bellver a peu.
Durant tres dies abans de Pasqua convivim tota l’escola fent altres coses diferents a
les de cada dia. El darrer dia de la setmana cultural és el dia de PORTES OBERTES
i poden venir els nostres pares i familiars per veure els nostres treballs exposats
Tenim una preciosa pàgina web amb blogs i jocs. També treballam a l’EDMODO que
va molt bé per comunicar-nos amb les nostres mestres per internet. Cada any recollim
les millors feinetes i les publicam a la nostra revista digital

Com a record del nostre pas per l’escola, a final de sisè ens donen una carpeta on hi
ha tots els autoretrats, que hem elaborat de tres anys fins a sisè. Finalment, cada any
els nins de sisè anam a fer un viatge d’estudis fantàstic. Per poder-lo fer recollim
diners de coques, loteria...
Bé, pensam que t’agradarà aquesta escola. Els mestres et rebran molt bé perquè són
fantàstics.
No t’ho pots perdre,VINE !!!!
T’esperam
Una abraçada molt forta. Els alumnes de la Junta de Delegats

Hola company,
Nosaltres som un grup d’alumnes que ens reunim periòdicament i formam part de la
Junta de Delegats, que representa a tots els alumnes a partir de tercer curs.
T’escrivim perquè sàpigues el que disfrutam venint a l’escola Marian Aguiló.
Som una escola trilingüe, és a dir, aprenem tres idiomes: català, castellà i anglès.
Estam molt contents d’aprendre tants d’idiomes. A més, per aprendre millor feim
agrupaments flexibles de matemàtiques i català, també a partir de cinquè feim una
hora de medi en anglès que li deim science.
En començar tercer tenim microportàtils que ens ajuden a la feina i ens hem fet una
pàgina web d’EDMODO per poder treballar a casa, practicar pels exàmens, jugar i
comunicar-nos entre nosaltres: alumnes i mestres; mestres i pares.

Començam a les 8:30 i només hem de pagar el material i els llibres. Si necessites
arribar més prest tenim l’escoleta matinera que obri a les 7:15, i l’horabaixa hi ha
moltes activitats per fer.
D’altra banda, tenim una escola decorada amb les nostres feines i molt neta.
Anam a fer esport al camp de futbol del Miquel Nadal i al gimnàs. Els més petits
tenen una aula de psico molt xula.
Podem fer unes feines molt divertides perquè tenim pissarres digitals i ordinadors
portàtils. I no només feim feines amb el llibre. També tenim dues aules d’informàtica i
una sala d’audiovisuals. Tocam instruments i cantam a l’aula de música i tenim una
sala d’actes per celebrar festes, fer tallers i actuacions.
Ens agrada molt llegir i tenim una biblioteca amb molt de llibres, i ordinadors que feim
servir per fer activitats de recerca. També cada classe té una biblioteca d’aula.
Podem fer préstecs i consultar-los i llegir quan hem acabat les feines.
En acabar l’escola, si vols podràs anar al menjador. És un espai ample i el tenim ben
decorat amb manualitats fetes nostres. El menjar és variat, bo i molt sa. Una vegada
al mes, ens donen un menjar típic d’un país diferent. Hi ha unes monitores molt
divertides i en acabar anam a jugar a l pati.
Per acabar, dir-te que els professors són amables i simpàtics i expliquen bé. T’ajuden
quan tens un problema. Esperam veure’t prest i que puguis gaudir de totes aquestes
instal·lacions.
Fins aviat
Signat: Els alumnes de Marian Aguiló

