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DIA DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU

Dia 30 de gener tot el col·legi celebrà el
dia De La Pau, escenificarem el colom de
la pau mentre s’escoltava Imagine de John
Lennon i acabàrem amb la tradicional
amollada de coloms.

TROBADA DE
PASTORAL PER ALS
ALUMNES DE 3r I 4t
d’ESO
Aquest divendres, al
teatre de La Porciúncula,
es trobaran alumnes de
3r i 4t d’ESO de diversos
centres religiosos de l’illa.
El lema d’enguany és
“L’ESPERANÇA
DÓNA
COLOR A LA VIDA”.

SORTIDES INFANTIL I PRIMÀRIA
Els nins i nines d’Infantil visitaran
la biblioteca de Can Sales.
Els de 3 i 4 anys hi aniran
dimarts dia 7 de febrer i
els de 5 anys el dimarts 21 de febrer.
Els alumnes de tercer de primària,
dia 23 de febrer aniran a Natura Park..

9 de febrer de 2017

TWITER DE L’ESCOLA
La nostra escola ja té twiter, el
podreu trobar a la següent
direcció:
@claporciuncula
Si el mirau podreu seguir totes
les novetats que passen a
l’escola
,
totes
les
informacions,
estareu
permanentment
connectats
amb l’escola.

Ja tenim data per la propera
cursa familiar de la nostra
escola.
Serà….DIUMENGE DIA 7
DE MAIG!!!!!!

Ben aviat tendreu tota la
informació.

DIES DE FESTA
Dilluns, dia 27 de febrer, dia festiu escollit per l’escola.
Dimarts, dia 28 de febrer, festa escolar unificada.
Dimecres, 1 de març, Dia de les Illes Balears.

___MésMés important que la meta
es el camí
____________________________________________________________

CARNAVAL A SECUNDÀRIA
Dimarts, dia 21 de febrer celebrarem el carnaval a Secundària,
l’horari serà de les 13:30 h fins les 15:25 h.
En aquesta edició rendirem homenatge les icones de la música que
ens varen deixar l’any 2016. Per això els nostres alumnes de
Secundària es disfressaran de grups o d’artistes que ens hagin
deixat físicament però que encara ens queda la seva gran aportació
al món de la música. Les comparses desfilaran davant el jurat
seguint el compàs de la música que ells hagin triat.

CARNAVAL A INFANTIL I PRIMÀRIA
El celebrarem el divendres 24 de febrer a les 15:00h. Tot es durà a
terme dins l’escola. Hi haurà photocalls i música!!!
Els pares que us volgueu disfressar també estau convidats.

COL·LABORACIÓ FAMILIAR VOLUNTÀRIA
Volem donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració i així fer
possible que la nostra escola, a poc a poc, estigui més ben equipada
en benefici dels nostres fills.
S’ha fet: segona coberta pati d’infantil, manteniment de les noves
tecnologies, auxiliar lingüístic, material del Departament d’Edicació
Física, renovació de la biblioteca,...
Is continuarem informant. Podeu enviar els vostres suggeriments a
aportacio@porciuncula.org darrera inversió ha possibilitat que els
alumnes d’infantil tinguin una zona coberta al pati.

COM CADA ANY ENS HO PASSAREM D’ALLÒ MÉS BÉ!.

Després d’un temps en pràctiques, els estudiants de
magisteri s’acomiadaran de la Porciúncula. Aquests
practicants són n’Alberto Gómez i na Marta Ventanyol.
Els desitjam molta de sort!

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR: MULTISPORT
Diverteix-te els migdies i al pati amb activitats guiades per un
monitor especialista!!!
Jocs alternatius i nous, per què aprendre a jugar en temps de pati
també és important!!
Obert el termini d’inscripció pels alumnes d’Infantil i Primària.
Dies: dilluns, dimarts i dijous de 13:30 a 14:30

AGRAÏMENTS A LES FAMÍLIES
Des de la comissió de PSLE volem agrair la participació de les famílies
de 2º, 3º i 4º de Primària al programa de LLP i en especial agrair la
col·laboració de n’Antònia Roca, mare de n’Albert de 2º A i de na Bel
Luna, mare de na Laura de 3º B. Moltes gràcies i a gaudir de la
lectura!!!!!!!
Amb motiu de les festes de Sant
Antoni, la mare d’en Pau Ballester,
Sabela, es va oferir a contar-nos un
conte a les tres aules d’Infantil: El
dimoni sense banyes. Va tenir dos
ajudants de luxe, en Pau i en Marc, els
seus dos fills.
Moltes gràcies Sabela, ho varem
passar genial!.

