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COMIAT A ANTÒNIA MARIA MULET TROBAT

Gràcies a la col•laboració de l’APA, en el nostre centre començam a
treballar en la implantació d’un programa de MEDIACIÓ ESCOLAR. Es
tracta d’un mètode alternatiu de resolució de conflictes que consisteix en
què dues persones puguin arribar conjuntament a un acord mitjançant el
diàleg, amb l’ajuda d’una tercera persona o mediador.
La mediació parteix de la consideració dels conflictes com a situacions que
hem d’aprendre a resoldre amb unes adequades habilitats comunicatives
(diàleg, assertivitat, empatia, escolta,…). Es fonamenta en els principis de
convivència democràtica i pacífica, millorant les relacions entre els
alumnes i afavorint el clima de convivència en el centre.
Per a què els programes de mediació escolar es desenvolupin
adequadament, es necessària la implicació de tota la comunitat educativa
(pares, alumnes i professors), constituint una cultura de centre.

AVALUACIÓ A SECUNDÀRIA
Dia 15 de març hi haurà la sessió d’avaluació de
Secundària. Al principi de la reunió es convidarà
als delegats i sota delegats a fer participes a tots
els professors d’ESO de les inquietuds i
preocupacions que afecten a cada una de les
classes.
AQUESTA SETMANA ÉS PLENA D’EXÀMENS, AIXÍ QUE, ÀNIMS
ALUMNES I ESTUDIAU MOLT!

No és gran el qui sempre triomfa, sinó
el qui mai es desanima.
_____________________________________________________________________

Després de 36 anys de fer feina a la Porciúncula
n’Antònia Maria s’ha jubilat. Durant aquests anys
ha estat professora de llengua catalana i
castellana i durant 9 anys directora de
secundària. Es va jubilar dia 2 de març coincidint
amb el seu aniversari i aquest mateix dia els
Pares Franciscans, el claustre de professors, el
personal no docent, l’APA i els alumnes d’ESO
varen participar en un comiat sorpresa molt
emotiu. Els desitjos de tots noltros les va plasmar
en el seu escrit na Joana Maria Riutort:

“Benvolguda Antònia Maria, el teu “viatge cap a Ítaca” pren avui un altre
camí i tots els que som aquí acompanyant-te, volem que sigui llarg,
venturós i feliç... Ara t’ha arribat l’hora d’anar més lluny per començar els
nous passos del demà que s’acosta minut rere minut, un demà dins el
qual sabràs trobar nous camins. Quan surtis d’aquí per continuar el teu
viatge cap a Ítaca, tots pregarem que sigui molt llarg i puguis entrar en
ports que els teus ulls ignoraven i conèixer més ciutats per aprendre dels
que saben. Ten ben present no aturar-te, i vés més lluny. Arriba-hi, però
no forcis la travessia ja que volem que aquesta duri molts d’anys...
Que
el déu dels vents afavoreixi el velam del teu vaixell i et faci trobar més
camins, més anhels, més ventures i més coneixements. Enyora’ns un poc i
deixa que nosaltres l'enyorem molt. Ítaca ha volgut que arribassis fins
aquí i seguissis caminant, però tingues ben present que una part de tu
sempre serà a La Porciúncula i no t’ oblidarem. «
Gràcies per ser com ets !!!

VISITA DE L’EQUIP PALMA AIR EUROPA
DE BASQUET

Dijous dia 16 de febrer, alguns jugadors de l’equip Palma Air Europa de bàsquet
varen ser a la Porciúncula. Va ser una activitat molt profitosa i agradable per tots.

VIATGE DE 3r D'ESO
Els alumnes de 3r d'ESO passaran quatre
dies a Londres, del 23 al 26 de març per
aprendre un poc més l'idioma, així com per
conèixer els costums i la vida quotidiana dels
anglesos.
VIATGE DE 4t D'ESO
Els alumnes de 4t d'ESO visitaran La Cerdanya, on coneixeran aquesta
part de Catalunya i gaudiran de la natura fent activitats d'aventura aprofitant
tan meravellosos paratges. Hi aniran del 2 al 8 d'abril.
BON VIATGE PER A TOTS!!!

SORTIDES D’INFANTIL I PRIMÀRIA
DATA
Dimarts, 14 de març
Divendres, 17 de març

Dia 9 de febrer alguns alumnes de
5è i 6è de primària i els alumnes
d’ESO varen participar a l’English
Contest. Els finalistes són:
5èP: Sergi Cardeñas, Carla Caballero i Aina Janer.
6èP : Ariadna Cardeñas, Marta Miró i Irene Adell
1r ESO: Marina Urbano, Melisa Punjabi i Sara
García.
2n ESO: Marc Janer, Elia Cardeñas i Laura Orfila.
3r ESO: Gabriel Bleuse i David Guerrero.
4t ESO: Julià Wallis, Ainhoa López i Álvaro Hernández

VIATGES D’ESTUDIS D’ESO

Els
primers
classificats
participaran en el concurs
autonòmic THE FONIX dia 18
de març a Palma.
Enhorabona als finalistes i
molta de sort!
YES, YOU CAN!

Na Irene Company de 3rA va recollir el premi al
millor dibuix del concurs organitzat per «Infancia
Misionera». També hi assistí el Pare Jordi al qui
volem donar les gràcies per l’excel·lent i generosa
tasca que fa al nostre col·legi.
N’Eduardo Fernández de 4tB de primària va
guanyar un dels primers premis del concurs
d’UCMAS de càlcul mental utilitzant l'àbac. Aquest
premi l’ha compartit amb tots el seus companys ja
que tenen una llicència per tot el curs d’un programa
de comprensió lectora.

Dimecres, 22 de març
Divendres, 24 de març
Dimarts, 28 de març
Dimecres, 29 de març

CURS

LLOC

de primària
de primària
de primària
de primària
Infantil
1r de primària
3rA de primària

Orient
Palau de l’Almudaina
Castell d’Alaró
Mercat de l’Olivar (matí)
Colònia de Sant Jordi
Catell de Bellver
Mercat de l’Olivar (matí)

2n
4t
6è
3rB

RECORDAU QUE DIA 7 DE MAIG
TENIM LA III CURSA FAMILIAR DE
LA PORCIÚNCULA!!!!

CARNAVAL A LA PORCIÚNCULA
Dia 21 de febrer es va celebrar el Carnaval a Secundària. La comparsa que
va guanyar va ser 4t d'ESO amb el motiu 4t ESO TV. En segona posició va
quedar el grup de 3r d'ESO KISS i en tercera posició els alumnes de 3r
d'ESO que varen recordar al grup LOS RAMONES. Enhorabona!!
Mentre que els alumnes de primària ho celebraren dia 24 i triaren tota casta
de personatges per caracteritzar-se de princeses, pirates, futbolistes,
superherois...... I els mestres en pijama!!!! Qualsevol fressa fou vàlida per
fer bulla i desfilar pel recinte escolar..... Fins que el temps ens va deixar!!!

