ACTIVITATS DE NADAL AMB LES FAMÍLIES

Hi estau tots convidats!
ACTIVITAT

DIA I HORA
Dilluns 14, a les 10:30 h

Dimarts 15, a les 10:30 h

Dijous 17, a les 15:00 h

Trobada de cançons de Nadal a
l’església Parroquial de s’Arenal. Hi
participen els alumnes d’Infantil i segon
de Primària.
Trobada de cançons de Nadal a
l’església Parroquial de s’Arenal. Hi
participen els alumnes de quart i sisè
de Primària.
Concert de nadales d’Infantil i arribada del Patge Reial a l’església de la
Porciúncula.

Divendres 18, a les 15:00 h

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

Dilluns 21, a les 15:00 h

Concert de Nadal de Secundària a
l’església de la Porciúncula.
Betlem vivent d’Infantil i primària.
També hi haurà xocolatada proviatge
d’estudis d’ESO.
Maitines a l’església
de la Porciúncula.

Dimarts 22, a les 11:30 h
Dijous 24, a les
20:00 h

EXÀMENS I TASQUES
DE PENDENTS

Recordau que el 27 de
gener és el dia de recuperació de pendents
a ESO. Tota la informació i les tasques a
fer estan penjades al
Blog de la Porciúncula.
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“És teva, cuida-te’n!”
Valor de l’Ecologia 2015-16
TEMPS D’ESPERANÇA
L’advent és un temps
d’esperança. Esperem la
vinguda de Jesús per Nadal,
però aquesta espera és una
actitud que tot cristià ha de
viure, ja que som el poble
de l’esperança, de la il·lusió,
per un món millor més semblant al món que Jesús volia,
el Regne de Déu.
Tots som convidats a viure
esperançats, a confiar més
els uns en els altres.
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

QUALIFICACIONS PRIMER TRIMESTRE Infantil i Primària
Recordau, que a partir d’ara, el butlletí de qualificacions del
primer i segon trimestre es lliurarà als vostres fills. Aquest
primer trimestre serà el divendres
dia 18 de desembre.
No obstant això, els tutors i tutores estaran a disposició de
les famílies dilluns dia 21 a les 16:30h.

Aquests són els pares i els alumnes
que estan esperant als nostres alumnes de l’intercanvi a Hamburg.

TEATRE PER ALS NINS I
NINES D’INFANTIL
Dilluns dia 21 de desembre a les 11:00, els alumnes
d’Infantil seran espectadors
de l’obra de teatre:
EL REI MELCIOR I ELS
PASTORETS DE NADAL.

Segona sortida lul·liana de 2nESO.
Uns “alumnes-angelets” que
escoltaren molt.

RECOLLIDA DELS BUTLLETINS
PRIMER TRIMESTRE Secundària
Les notes es lliuraran dilluns 14 de desembre.
Els tutors informaran prèviament els alumnes.

CARTES PELS REIS
D’ORIENT

En motiu del viatge a Hamburg els grups de 3rA i 4tB es
lliuraran dijous dia 10 de desembre.

Divendres 11 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.

Les hores de recollida de notes s’assignaran
prèviament.

CAMPANYA DEL REBOST
Del 30 de novembre al 14 de desembre es durà a terme la recollida d’aliments de la campanya del rebost 2015.
Podeu dur: llet, conserves, sucre, pasta, arròs i llegums cuits.
Les bosses les podeu deixar a les vostres aules i dia 14 les
passaran a recollir.

VACANCES DE NADAL

Vos recordam que les vacances de Nadal
comprendran des del dia
SORTIDES
INFANTIL I PRIMÀRIA
23 de desembre
de 1015
al 7 de gener de 2016,
ambdós inclosos.
Hi haurà servei de menjador i custòdia fins a les
14:30 hores.

