Benvinguts a un nou curs!!!!
Som una Comunitat, Educativa,
però una Comunitat.
Això vol dir que tots hem d’ empényer cap
allà mateix.
Ara començam i és quan tenim totes les energies
a punt.
Així que ànims, coratge, ....., i estudiau molt.
Projecte
lingüístic
d’Anglès

... que està
organitzant la celebració de Sant
Francesc, Patró
de l’Ecologia,
i serà el dia 2
d’octubre.

Al final del curs passat
vàrem demanar al Ministeri d’Educació unes
beques per a un projecte lingüístic d’Anglès
per als alumnes de 2n
d’ESO d’enguany. El
Ministeri ens ha contestat i ens ha dit que som
al tercer lloc en reserva.
Només queda esperar
que hi hagi qualque
baixa per poder anar-hi.
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“És teva, cuida-te’n!”

La Direcció

El Departament
de pastoral
informa...

full

embat

EXTRAESCOLARS

Les inscripcions
es realitzaran a
partir del
23 de setembre.
Tota la informació
la trobareu en el
panell exterior de
davall l’escala
del pati.

Aquest curs ens toca
treballar el valor
cristià i franciscà
de l’ecologia, un
valor molt actual
i que sembla que
sigui només propietat dels moviments
ecologistes. Malgrat
tot, el cristianisme
és una religió preocupada pel destí de
la Creació. Tenim
la sensació d’haver
donat l’esquena a
l’Univers creat i
hem d’apropar-nos
un altre cop a la
NATURA amb una
actitud reverent, hem
d’ajudar entre tots a
recuperar l’esplendor
de la Terra, sintonitzar-nos amb ella i,
així, admirar-la, perquè “és nostra i ens
n’hem de cuidar”.

Valor de l’Ecologia 2015-16
Adreces d’interès
Consell escolar
porciunculace@gmail.com
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direccio@porciuncula.org

Col·laboració Familiar
secreteria
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DIES DE LA CONVIVÈNCIA A CURA
Dijous dia 17 de setembre, els alumnes de 5è de primària i
divendres dia 18, els alumnes de 6è disfrutaren d’una jornada
de convivència a Cura.

REUNIÓ DE PARES I MARES D’INICI DE CURS

INFANTIL I PRIMÀRIA

C

Realitzaren dinàmiques de grup positives per conèixer-se més,
treballar en grup i a la vegada viure l’Esperit Franciscà aprenent de Ramon Llull.
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3 ANYS
4 ANYS

5 ANYS
1r Primària
2n Primària
3r Primària
4t Primària
5è Primària
6è Primària
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Dimarts 29 de setembre
Dijous 8 d’octubre
Dilluns 28 de setembre
Dilluns 28 de setembre
Dilluns 5 d’octubre
Dimarts 29 de setembre
Dijous 8 d’octubre
Dijous 1 d’octubre
Dimarts 6 d’octubre
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Aula 3 anys
Aula 4 anys
Aula 5 anys

C

Sala de Conferències

TOTES LES REUNIONS SERAN A LES 15:40

SECUNDÀRIA
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Divendres dia 9 d’octubre,
sortida dels nins i nines de 3r de Primària
al Parc Natural de S’Alfubera.
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1r ESO A i B
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Dilluns 5 d’octubre
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Aules de 1r

2n ESO A i B

Dilluns 5 d’octubre

Aula de 2n

3r ESO A, B I PMAR

Dilluns 5 d’octubre

A la Sala d’Actes

4t ESO

Dimarts 6 d’octubre

Aula de 3r B

TOTES LES REUNIONS SERAN A LES 15:45
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