QuAdern de viAtge I
Records de les excursions de secundària de divendres passat
Quina passada, quina aigua! varen dir els
alumnes de 4t després d’haver fet l’excursió
del Camí des Correu i arribar a la Cala
de Banyalbufar. Durant l’excursió menjaren arboces, fruit de tardor, veren una gran
quantitat de safareigs i finalment gaudiren
de la tranquil·litat d’una preciosa cala de la
Tramuntana.
Molts diuen que hi tornaran.

El Departament de
Pastoral informa...

...dia 17 de novembre és
santa Isabel d’Hongria.
Es preparen les activitats
per celebrar la nostra
patrona.

Els de 2n
se’n varen
anar de Lluc
a Caimari,
, una monada. En xifres,
van fer:
-10 Km i 670m
- 16.144 passes
- 2h i 57min de
camí, inclòs el
pujol dels
misteris
- 799 calories
“gastades”
Dijous 12 de novembre es farà la darrera
venda de coques,
pastissos i crepes per
a recaptar doblers pel
viatge d’intercanvi a
Alemanya.
Us esperam a tots!
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“És teva, cuida-te’n!”
Valor de l’Ecologia 2015-16
PROJECTE D’APADRINAMENTS
Enguany continuam amb il·lusió el projecte d’apadrinaments que
iniciàrem el curs 2009-2010. Aquests es realitzen amb l’objectiu bàsic
d’afavorir la convivència entre els alumnes del centre i de promoure la
col·laboració i el treball cooperatiu.
FILLOLS
3 anys
4 anys
5 anys
1r A
1r B
2n A
2n B
3r A
3r B

Es prega a tots els pares i mares que poseu
al nom a les jaquetes i caçadores, no a
l’etiqueta, de la roba
dels vostres fills.

PADRINS
4t A
2n ESO A
6è A
6è B
4t B
5è A
5è B
1r ESO A
1r ESO B

És una activitat
que agrada molt
als alumnes i amb
la qual gaudeixen
compartint
experiències.
Adreces d’interès

Consell Escolar
Direcció
porciunculace@gmail.com direccio@porciuncula.org
Col·laboració Familiar
Secretaria
aportacio@porciuncula.org secretaria@porciuncula.org

Aviat hi haurà la primera reunió del curs dels pares que formen
part de la Col·laboració Familiar. Vos animam a escriure a
l’email aportacio@porciuncula.org per aportar les vostres idees.
La comissió estudiarà la seva viabilitat.
Pensem que, durant tots aquests anys, s’han pogut millorar
moltes coses de la nostra escola. Al tauló d’anuncis de l’entrada
teniu tot el que hem fet.

Departament d’Atenció a la Diversitat recomana...
EL MONSTRUO DE COLORES
https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI

Aquest vídeo, parla d’un monstre, que no sap què li passa, s’ha fet
un embolic amb les emocions i ara li toca desfer aquest embolic...
una història que ens permetrà introduir-nos, de manera divertida,
en el món de les emocions.
Duració 3:31 min

Gràcies a tots.

2015-16

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
ATENCIÓ! Pares i mares, us
recordem que hi ha l’opció
d’oferir l’activitat de

manualitats i jocs
dirigida als alumnes

d’infantil

i primària.

Si hi esteu interessats dirigiuvos a secretaria, i tan aviat
com sigui possible, es posarà
en marxa l’activitat.

Es Molí 2015-16
Dissabte 21 de novembre

SORTIDA-EXCURSIÓ
a Tirme, Raixa
(excursió, Raixeta)
INSCRIPCIÓ: 659816066
WHATSAPP
MÉS INFORMACIÓ A
Facebook es molí club
d’esplai.

...i informa

Que hi ha una xerrada sobre Internet i les Xarxes Socials dirigida als pares i mares de l’escola. Per altra banda, la mateixa xerrada es farà als alumnes de secundària als dies següents:
CURS

DATA

PARES
1r i 4t

Dimarts, 24 de novembre a les
15:30
Dilluns, 23 de novembre

2n i 3r

Dimarts, 24 de novembre

SORTIDES INFATIL I PRIMÀRIA
CURS

DATA

LLOC

INFANTIL

Divendres, 20 de novembre

1r PRIMÀRIA

Dilluns, 9 de novembre

3r PRIMÀRIA

Dimecres, 11 de novembre

4rt PRIMÀRIA

Divendres, 6 de novembre

Sortida al Museu Balear de
les Ciències
Excursió a la Granja escola
“Sa Cabaneta”
Visita de migdia al Mercat
de l’Olivar
Excursió a l’Aquarium

