PP FRANCISCANS TOR
Avda. Fra Joan Llabrés, 1
07600 S’Arenal-Palma
Tel.: 971269912 Fax: 971265054
e-mail: porciunculapm@planalfa.es
Codi del centre: 07004084

Núm. 07/1213

Data 20 de febrer de 2013

Renovació plaça curs 2013-2014
Com cada any, les famílies de l’escola teniu obert el
termini per renovar plaça per al curs vinent fins dia
22 de febrer.
Els tutors entregaran el full de renovació als vostres
fills. Per a més informació, consultau-ho a secretaria.
Activitats a PRIMÀRIA
3r de primària, dimarts 5 de març, aniran
d’Excursió als Pixarells (Lluc)
4t de primària, divendres 8 de març, farà una
visita a la Granja d’Esporles.
Benvigudes i comiats
Volem donar la benvinguda a Sandra Morales, Marta
Bennàssar, Marta Juan, a primària; i a Priscila Portela,
a ESO, perquè realitzaran les pràctiques en el nostre
centre. Esperem que gaudiu entre nosaltres.
També volem donar la benvinguda a Marga Salas i a
Susana Pérez per la seva reincorporació i desitjar-li el
millor comiat a Pepa Jaume per haver estat entre
nosaltres.

“Ens connectam a la Quaresma”
És temps de canviar, de reflexionar, de penedir-nos dels
nostres pecats i de canviar alguna cosa de nosaltres per
ser millors i poder viure més a prop de Crist.
La Jaia Corema
Com cada any, a les aules
d’Infantil i Primària tendrem
una imatge de la Jaia Corema
per anar-li llevant una cama
així com vagin passant les
setmanes de la Quaresma.
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Festius
Els dies 28 de febrer, 1 i 4 de març són festius. Dia
28 és el dia de Festa Escolar Unificada, dia 1 de març
és la Diada de les Illes Balears, i dia 4 és un festiu
triat per l’escola.

Proves Cangur i Festa de les
Matemàtiques
El dijous 21 de març es duran a
terme les Proves Cangur amb
alumnat voluntari de 3r i 4t d’ESO.
Proves a nivell mundial integrades
per 52 països, la finalitat de les
quals és gaudir d’unes quantes
hores amb les “mates”.
http://www.xeix.org/Convocatoria
-de-les-Proves-Cangur-2024
La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, amb la
col·laboració de la Conselleria d’Educació i Cultura,
.
convoca la VI Festa de les Matemàtiques.
Una activitat oberta a tots els centres de les Illes, que
se celebrarà per sisena vegada i que es fonamenta
sobre la resolució de problemes. S’organitza en forma
de concurs, tindrà lloc al propi centre i va adreçada a
l’alumnat de primer cicle d’ESO.
http://www.xeix.org/VI-Festa-de-les-Matematiques

Notícies des del Departament d’Orientació
Estam realitzant, juntament amb els tutors de 4t ESO,
el Consell Orientador per tal d’assessorar els alumnes,
cap a una elecció vocacional respecte els estudis post
obligatoris, en funció del seus interessos, capacitats i
aptituds.
La reunió informativa per a pares i mares es realitzarà
després de Pasqua.
En els cursos d’ESO es du a terme el pla d’acció tutorial
que en aquest trimestre es dedica a millorar la
metodologia d’estudi.

Recordatori
Us recordam que hi ha un aparcament prou
gran per poder deixar-hi el cotxe i així
recollir tranquil·lament els vostres fills.
Alguns pares posau en perill els nins que
baixen per la costa si hi aparcau el cotxe.
Respectau les línies grogues i els pas de
vianants.

ALERTA, revisau el cap dels
infants perquè els nostres
amics, els polls, han tornat a
l’escola de visita.

QUEDEN... 18 SETMANES!

