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Concurs
“Endevina quina rondalla és”

Ens connectam a
la pau!

Es tracta d’endevinar a quines
rondalles pertanyen les
il·lustracions que hi ha penjades a la
planta baixa i segona planta de
l’escola. Les bases estan penjades
dins cada aula. Hi poden participar
els de primària i ESO.

Dia 31 de
gener diada
de la PAU i
no-violència

Termini d’entrega de les solucions
del 4 al 8 de març als professors
indicats a les bases.

Activitats a INFANTIL
Divendres 25 de gener
aniran a visitar el museu
del Baluard

Recordatori famílies
4t de PRIMÀRIA
Recordau que abans del
31 de gener hauríeu de
contestar les enquestes
per a les proves de
diagnòstic.

ESO Exàmens de
pendents
Us recordam que
dimecres 30 de gener
els alumnes d’ESO
tendran els exàmens de
recuperació de matèries
pendents de cursos
anteriors. Els tutors
penjaran a cada aula
l’horari corresponent.

Reunions PRIMÀRIA
Projecte suport a la
lectura i escriptura
3r de primària, dilluns 28
4t de primària, dimarts 29
2n de primària, dilluns 4 de
febrer
Totes les reunions es faran a
a les 15,40 h, a la sala de
conferències.

Berenar proviatge d’estudis a Gibraltar
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO organitzen un berenar el
dia 1 de febrer a partir de les 14.30 h per a recaptar
fons per al viatge.
Atenció pares i mares: us feim saber que a mitjan
febrer hi haurà una reunió sobre el viatge, us en
mantindrem informats.
Comiat
Volem donar un bon comiat a na Laura Barón i a na Maria
del Mar Bonet, estudiants de magisteri, que han estat a la
nostra escola durant les seves pàctiques. Esperam que
hagueu gaudit del vostre temps amb nosaltres.
Fins aviat!
Campanya del Rebost
Volem donar les gràcies a les famílies que han col·laborat en
la campanya del rebost. Un petit gest sempre és de gran
ajuda.

Postals de Nadal a ESO
Els guanyadors del concurs de postals de Nadal d’enguany varen
ser: Jordan Boyd (1r A), Daniel Torres (1r A), Sofia Bosch (4t A),
Blanca Maldonado (4t B). Enhorabona a tots!

QUEDEN... 21 SETMANES!

Carnaval
7 de febrer a ESO, a
partir de les 13.30h
8 de febrer a primària,
a partir de les 15 h
Comissió del pla de lectura a ESO
Necessitaríem llibres per vendre al mercadet de
2a mà que es farà el mes d’abril.
El fons anirà destinat a comprar més llibres per
a la biblioteca d’aula. Per a més informació
parlau amb Aina Torrens, Neyda o Ana Arrabé.
Concurs “Il·lustram refranys o dites
populars”a ESO
Es tracta de fer una il·lustració a
partir d’una dita o refrany popular
mallorquí.
Termini d’entrega de les
il·lustracions del 4 al 8 de març als
professors indicats a les bases.

