QuAdern de viAtge II_3r BARRANC DE BINIARAIX
Records de les excursions de secundària realitzades al passat 30 d’octubre

Dia assolellat, esplèndid, amb aquesta lluminositat que, deia l’escriptora
George Sand, li recordava la Toscana. El destí, el Pla de Cúber, per anar
després fins a la falda del Puig de l’Ofre, i acabar tot descendint pel barranc de Biniaraix fins arribar a Sóller, enclavament emblemàtic de la
Serra de Tramuntana.
Aquesta travessa, corresponent al 1er trimestre, la férem amb els alumnes de 3r d’ESO, un grup força nombrós, per la qual cosa hi anàrem
amb quatre professors: Sofia Gelabert, Susana Pérez, Miquel A. Barceló i Jaume Fiol.
L’excursió, encara que tècnicament no plantejava grans dificultats, era
llarga (uns 15 quilòmetres); per tant, no hi havia massa temps per descansar.
L’itinerari transcorre sense problemes ressenyables (tret d’alguna pelada o resquillada, alguna torçada de peu, o algun mareig inoportú).
Per tant, arribam a Sóller més o menys a l’hora prevista. Esperam que
els alumnes siguin conscients que han passat unes hores en uns paratges impressionants i únics gairebé a tota Europa (sembla que han fet
moltes fotos). I que en el cel ens veiem tots plegats. Amèn.
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Imatge de tota la comunitat educativa de
la Porciúncula durant
el minut de silenci.
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“És teva, cuida-te’n!”
Valor de l’Ecologia 2015-16

CELEBRACIÓ D’ADVENT

Divendres dia 27 de novembre
s’organitza l’inici de l’advent amb
tota la Comunitat Educativa.
Ens trobarem a les 19:30 al pati de
files (heu d’arribar per l’entrada de les
instal·lacions esportives).
A les 20:00 se celebrarà l’acte religiós
a l’església de la Porciúncula i posteriorment posarem a la vostra disposició torradores per a les famílies que
vulguin dur menjar per torrar.

MINUT DE SILENCI EN SOLIDARITAT
AMB PARÍS

Dilluns dia 16 de novembre, tota la Comunitat Educativa va guardar un minut
de silenci en motiu dels atemptats terroristes de París demanant la PAU al món.
El Pare Martorell i el Pare Jordi ens
dirigiren unes paraules i na Jordan,
alumna de 4t d’ESO, cantà “Not about
angels” de manera molt emotiva.
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Es prega a tots els pares i mares que poseu
el nom a les jaquetes i caçadores, no a
l’etiqueta, de la roba
dels vostres fills.

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

L’any 2016 la quota de la Col·laboració Familiar
desgravarà un 75% quan es faci la Declaració de
la Renda. Actualment desgrava un 50%.
Gràcies per la vostra col·laboració.

LES FAMÍLIES D’INFANTIL VÉNEN A CLASSE
En Maurizio i na Zahra, papàs de na Mia, feren un tiramisú a la
classe de 5 anys.
N’Eva, mamà d’en Llorenç de 5 anys, ens va dur una coca
per celebrar Halloween.
N’Ezequiel, “l’abu” de n’Adrià Rosselló de 5 anys, ens va ensenyar
moltes coses sobre les plantes de l’hort.
Na Sabela, mamà d’en Pau, contà a tots els nins i nines de 3 anys un
conte sobre els sentits.
MOLTES GRÀCIES A TOTS PER VENIR!

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.
APUN TA’T A NOVES
ACTIVITATS
En cas de voler realitzar una
nova activitat, us podeu apuntar a secretaria, presentant el
full de matrícula, fins el dia 5
de cada mes.
Gràcies

PAELLA APA

Diumenge 15 de novembre
El diumenge dia 15 de novembre, l’Apa va organitzar la
tradicional paella familiar. Va
ser una jornada de convivència
molt agradable que s’inaugurà
amb la tradicional celebració
religiosa a càrrec del Pare Pere
Ribot, en la que nins i grans disfrutaren de diverses activitats:
tir amb arc, zumba, jocs diversos i el tradicional sorteig. En
acabar, es va guardar un minut de silenci en memòria de
les víctimes de París, rendint
així el nostre petit homenatge.

Departament d’Atenció a la Diversitat informa...

...que ha organitzat un taller formatiu sobre
INTERNET I XARXES SOCIALS
dirigit a pares, mares i alumnes
L’ús adequat d’ Internet i de les xarxes socials,
mostrant els avantatges de les relacions cibernètiques i
recalcant, especialment, els perills que suposa compartir
algunes dades personals.
Conductes delictives com el “ciberbullying”, la pornografia
infantil i la pederàstia.
DIRIGIT A...

DATA

PARES
1r i 4t d’ESO

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

2n i 3r d’ESO

Dimarts, 24 de novembre

6è Primària

Dijous 26 de novembre

Vielen Dank! de part dels
alumnes d’alemany . Hem pogut
recaptar els doblers per anar
d’intercanvi a Hamburg.
Moltes gràcies.

CAMPANYA DEL REBOST

Recoliida d’aliments del 30 de
novembre al 14 de desembre. Es
necessita llet, oli, conserves ,
pots de tomàtiga, llegums cuits,
pasta i arròs.

SORTIDES INFANTIL I PRIMÀRIA
CURS

E. INFANTIL
2n de PRIMÀRIA

DATA

Divendres, 27 de novembre

LLOC

Museu Balear de les
Ciències Naturals
Fàbrica Queli i Bombers
d’Inca

