SANT ANTONI
a la Porciúncula

Dimecres 13 de gener, vam celebrar Sant Antoni al col·legi. No hi
va faltar de res: dimonis, gloses, un bona torrada i molta alegria!

full

embat
informatiu

Núm. 6/ 15-16

de

la

PP FRANCISCANS TOR_codi centre:07004084

Porciúncula
15 de gener de 2016

“És teva, cuida-te’n!”
Valor de l’Ecologia 2015-16

Sant Sebastià 2mil15

Sant Antoni i els
dimonis van acompanyar-nos durant
tota la jornada.

El vespre de dia 19 de gener, l’APA organitza una torrada per celebrar la revetlla de Sant Sebastià. L’encesa
del fogueró serà a les 20 h de l’horabaixa.
Els alumnes de sisè han ofert a totes les famílies la possibilitat d’encarregar una palangana amb aliments per
torrar, pa, oli i sal amb la finalitat de recaptar fons per al
viatge d’estudis.
En cas de voler aquesta última opció, teniu fins el divendres 15 per reservar-ne. Com cada any, també hi haurà
la «Gran Tómbola de Sant Sebastià».
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.
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Notícies Breus!
Dilluns 25 de gener es realitzarà un
Taller d’Emocions amb Plastilina a
càrrec de la Llibreria BAOBAB.
Aquesta activitat forma part del Programa Viu la Cultura de la Conselleria
d’Educació. Va dirigida a Infantil i
durarà tot el dia.
ELS DE 2n DE PRIMÀRIA VAN
ANAR AL SUPERMERCAT
Els nins i nines de segon de primària i les seves mestres visitaren
un supermercat de la zona per
concloure el projecte que havien
treballat sobre els aliments.

DEPARTAMENT
DE PASTORAL

Volem donar l’enhorabona a Sara
Franco (4t ESO A) per haver
quedat com a 3ª classificada en el
concurs literari sobre la violència
de gènere organitzat per la Policia
Local de Palma.

El Betlem que escenificaren tots els alumnes d’infantil
i primària dia 22 de desembre, fou protagonista del
programa EL NADAL D’IB3. Si no ho poguéreu veure
ho podeu fer ara a través d’un enllaç a la nostra
pàgina web.

Na Sabela, mamà d’en Marc, va cuinar bunyols boníssims per a tots els
nins i nines de segon.
En Jose, pare de na Míriam Martín
de 4t de primària, va convertir els
alumnes d’aquest curs en publicistes i
elaboraren un atractiu fullet
publicitari.
En Joan Martorell, pare de na Laura
de 2n de primària, va convidar els
nins i nines d’aquest curs a visitar el
Parc de Bombers d’Inca i els hi va
ensenyar moltes coses
de l’ofici de bombers.
EXÀMENS I TASQUES
DE PENDENTS

El departament de Pastoral
prepara la celebració del
Dia de la Pau per al divendres dia 29 de gener.

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.

RACÓ ECOAMBIENTAL

PRÒXIMAMENT...

NO ES TRACTA DE RECICLAR
MOLT, NO FARIA FALTA
SI REDUÍSSIM MÉS ELS RESIDUS.

EL BETLEM VIVENT DE LA PORCIÚNCULA A IB3

SORTIDA DELS 10 PUNTS
SORTIDES
I PRIMÀRIA
Dia 21
de gener,INFANTIL
alumnes de
1r i 2n d’ESO
Dia 22 de gener, alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Tots els alumnes d’ESO amb 10 punts al carnet de comportament,
gaudiran d’activitats diverses al Campusesport a la Universitat de
les Illes Balears.
Dia 29 de gener, alumnes de 4t, 5è i 6è d’EP
Aniran al cinema a veure la nova pel·lícula de “STAR WARS.”

