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SORTIDA DELS NINS I NINES D’INFANTIL

Núm. 03/16-17

5 de desembre de 2016

Els més petits de l’escola, divendres 16 de
desembre, visitaran els betlems de Palma.

ACTIVITATS DE NADAL AMB LES FAMÍLIES

Els alumnes de 5è de primària que són padrins
dels nins i nines d’infantil els acompanyaran en
aquesta sortida.

Hi estau tots convidats!!!

CAMPANYA DEL REBOST 2016
Un Nadal més .... La campanya solidària
de recollida d’aliments.
Podeu dur: llet, conserves, sucre, pasta,
arròs, llegums cuites.
Les bosses les podeu deixar a les aules
del 12 al 16 de desembre.

Hem iniciat també una
recollida de taps de plàstic i
de suro per ajudar a n’Ángel,
un nin de 4 anys en el seu
tractament d’una malaltia
rara. Els taps s’han de
dipositar al punt verd del
campet de futbol.

CARTES I REGALS PER A SON LLATZER
Els alumnes de 3r estan duent a
terme un projecte solidari
juntament amb Son Llàtzer. Els
alumnes han escrit cartes d’ànims
i il·lusions pels infants ingressats a
l’hospital i a més han fet moltes
donacions de llibres, jocs i
diferents juguetes per donar-los
ànims. Gràcies per la col·laboració
i la implicació de tots els de tercer.

Dijous 15, a les 10:30 h

Trobada de cançons de Nadal a l’església
Parroquial de s’Arenal. Hi participen els
alumnes de 5 anys i segon de primària.

Divendres 16, a les 10:30h

Trobada de cançons de Nadal a l’església
Parroquial de s’Arenal. Hi participen els
alumnes de quart i sisè de primària.

Dilluns 19 , a les 15:00 h

Concert de nadales d’Infantil i arribada del
Patge Reial a l’església de la Porciúncula.

Dimarts 20, a les 15:00 h

Concert de nadales de Primària a l’església
de la Porciúncula.

Dijous 22, a les 11:30 h

Betlem Vivent d’Infantil i Primària. També
hi haurà xocolatada proviatge d’estudis
d’ESO.

Dissabte 24, a les 20:00h

Matines a l’església de la Porciúncula.

CARTES PELS REIS D’ORIENT
Dilluns, 12 de desembre, els nins i
nines de primer de primària aniran
a l’oficina de correus de s’Arenal per
enviar la carta als Reis d’Orient..

CONSTITUCIÓ NOU CONSELL ESCOLAR
Dijous dia 1 es constituí el nou Consell Escolar, format per:
Representants de pares: Esteban Corregidor,
Rebeca Soler , Miquel Clar, Elisa González.
Representants de mestres: Pepa Fullana,
Jose D. Linuesa, Ana M Arrabé y Sofia Gelabert.
Representats d’alumnes: Carolina Vidal i Joan Tur.
Representant de PAS: Miquel Barceló.
Representats de la titularitat: P. Josep Antoni Martorell, P.Pablo Cañas, P.
Jordi Perelló.

PORTES OBERTES SNAPPET
Els tutors de 5è i 6è volem convidar a les famílies a l’aula per a què
els vostres fills us mostrin com treballen amb les tablets. Les dates
previstes són les següents:
Dilluns 12 a les 15’30 hores: 5è B i 6è B.
Dimarts 13 a les 15’30 hores: 5è A i 6è A.

Tot acte d’amor és una obra de pau, per molt petita que
sigui.

COMIAT DE LES MESTRES EN
PRÀCTIQUES
Dia 22 de desembre serà el darrer dia que na Laura Stela i
n’Amanda Arrivi estaran amb nosaltres. Durant quasi 3 mesos
han fet les pràctiques a 4tA i a 6èA.
Moltes gràcies per la vostra bona feina. Ha estat un plaer tenirvos amb nosaltres.

AGRAÏMENT A LES FAMÍLIES QUE ENS
VISITEN
La primera intervenció de famílies a les aules de secundària va
ser protagonitzada per en Joan Salvà, pare d’una alumna de 3r
A, Júlia Salvà i ex-alumne del nostre col·legi.
Ens va delectar, als alumnes i professors de 3r, amb una xerrada
sobre hàbits saludables per contribuir a la millora acadèmica de
l’alumnat. També ens va explicar conceptes con l’estrès i
l’ansietat, a més de donar-nos estratègies per a respondre
davant d’aquests.
Moltes gràcies Joan!

QUALIFICACIONS PRIMER TRIMESTRE
INFANTIL I PRIMÀRIA
El butlletí de qualificacions del primer trimestre es lliurarà als
vostres fills el divendres dia 16 de desembre.
Els tutors i tutores estaran a disposició de les famílies dilluns
dia 19 a les 12:30 h. i a les 16:30h.

SECUNDÀRIA
Els tutors informaran a les famílies
de l’horari de recollida de notes.

VACANCES DE NADAL
Vos recordam que les vacances de
Nadal comprendran des del dia 23 de
desembre de 2016 al 8 de gener de 2017,
amdós inclosos.
Dia 22, darrer dia, hi haurà servei de
menjador i custòdia fins a les 14:30
hores.

