
15 de març de 2010

Falla Trullas

-



PROGRAMA D’ACTES

9 - 10,30h

11,15 - 12h

12-13h

15,30 - 16h

16 - 17h

(empresa del
menjador).

Plantà de la falla.

Proclamació de fallers i falleres de l'alumnat
de 6é.

Visita a la falla per l'alumnat d'Ed.Infantil.

Visita a la falla pels pares/mares d'alumnes.

Visita a la falla per  l'alumnat de Primària.

Mascletà de globus patrocinada per l'AMPA.

Xocolatada per a tot l'alumnat patrocinada
per l'AMPA i per COLEVISA

Cremà de la Falla.

F

F

F

Divendres 12, s'iniciarà la plantà de la falla.

Tots els qui vullguen podran portar brusó faller.

A les 16 hores s'obriran les portes del centre per als
pares/mares que vullguen assistir als actes fallers.

L'any passat agafarem com a tema,
“LA CRISI” i ens va eixir una falla “guai”.
La crisi continua al 2010, però,
Ja en tenim prou què caram!

Este any gira al voltant
de la fauna i flora,de la BIODIVERSITAT.
I fent fons marí,desert,antàrtida i selva
tothom ha col·laborat.

Infantil ha escollit la mar,
el fons marí i els seus habitants,
i voreu que bonic els ha quedat :
peixets,polps i estrelles de mar.

També tenen un cofre amb un tresor
que representa la riquesa del fons,
l'aliment per a nosaltres tots
que deuríem de cuidar com si fos or.

Al primer cicle està el contrast
el desert que va avançant,
molta calor i poc de bestiar
escorpins, escarabats
i alguna serp reptant.

Si com este desert
no vols que ens quedem,
amb el canvi climàtic
alguna cosa haurem de fer.

El segon cicle, Ai que fred fa!
ha escollit l'Antàrtida. Què gelat!
Tot ple de gel i quasi deshabitat,

sols morses i molts
pingüins per allí passejant.

Si no cuidem el planeta nostre,
el forat d'ozó més gran es farà,

El gel s'anirà desfent
i les inundacions vindran.

Al tercer cicle han fet la selva
l'Amazònia de la terra és el pulmó.

Cuidem-la i repoblem-la,
és la millor solució!

I si tens por de  les feres
i a la selva no vols anar,

amb tranquil·litat i seguretat,
amb amics ves al BIOPARC.

El polp corona la falla
amb els tentacles acaronant,

totes les quatre cares
que representen la BIODIVERSITAT.

Haurem d'imitar-lo
i la natura cuidar.

Si no ho fem  entre tots
Com ens diem HUMANITAT.

LA  BIODIVERSITAT


