LES FAMÍLIES DE PRIMÀRIA
VÉNEN A CLASSE

-Na Vicky, mare de na Merche Soria, explicà als alumnes de
primer què havien de fer per tenir les dents sanes. Uns dies
abans havien fet experiments per aprendre perquè s’embruten
les dents i... també feren de dentistes. Va ser molt divertit!
-Na Marga, mare d’en Tomeu Cantallops, contà a tots els nins
i nines de 4t, la seva feina al banc. Els parlà dels doblers i de la
seva importància dins la nostra societat. També els explicà el que
era una hipoteca, una targeta de crèdit, un taló, una hipoteca,.....
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Després del gran èxit de la primera, ja estam organitzant la
II cursa familiar.
Serà el proper diumenge 1 de maig.
Vos anirem informant.
BIBLIOTECA ESCOLAR
L’escola ofereix aquest servei als migdies
pels alumnes de primària i pels alumnes
de secundària quan acaben
la Jornada Escolar.
És molt important que el Centre sàpiga
qui ha de quedar després de les 15:25
i sobretot que no vagin al pinar ni a les
instal·lacions de les tirolines.

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Dilluns dia 1 de
febrer s’inicia
l’activitat extraescolar de ROBÒTICA
per a nins i nines
fins als 11 anys.
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“És teva, cuida-te’n!”
Valor de l’Ecologia 2015-16

MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES PER VENIR!!!

II CURSA FAMILIAR LA PORCIÚNCULA

de

DIA DE LA PAU
L’escola celebrarà el Dia de la
Pau el 29 de gener.
L’amollada de coloms serà un
dels actes principals que durà
a terme el col·legi per celebrar
el Dia de la Pau i de la No Violència. Per als alumnes d’ESO
serà a les 13:30 i a les 15:30
pels nins i nines d’Infantil i
primària.
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.

Adreces d’interès
Consell Escolar
Direcció
porciunculace@gmail.com direccio@porciuncula.org
Col·laboració Familiar
Secretaria
aportacio@porciuncula.org secretaria@porciuncula.org

Notícies Breus!
FORMACIÓ PROFESSORAT
Dimecres 27 de gener, els professors de secundària es formaran en
PBL (Problem by learning), Aprenentatge Cooperatiu i Plataforma
Moodle.
Dimecres 3 de febrer, els mestres de primària es formaran en
l’avaluació dels aprenentatges des de l’enfocament de les
Intel·ligències Múltiples.

COL·LABORACIÓ
FAMILIAR
Gràcies als pares i mares que participen en la
col·laboració familiar.
Gràcies a ells TOTS els
alumnes poden disfrutar de
les pissarres digitals, connexions wifi,....
RACÓ ECOAMBIENTAL
Pensament indoamericà: “La Terra
no és herència dels nostres pares
sinó préstec als nostres fills”

PROVES AUDICIÓ
Dia 21 de gener, la Conselleria de
Sanitat realitzà, com cada curs
escolar, les proves d’audició als
infants de 1r de primària.
Thomas Alva Edison:
“No he fracasado. He encontrado 1.000
soluciones que no funcionan”

ALUMNES DE MAGISTERI
EN PRÀCTIQUES
Tres estudiantes de magisteri del
CESAG (Centre d’Ensenyament
Superior Alberta Giménez) faran
les seves pràctiques a les aules
d’Infantil i Primària. Començaran
dia 1 de febrer i estaran a la Porciúncula fins a final de maig.

FESTA DE CARNAVAL
Dijous dia 4 de febrer a les 13:35 els alumnes d’ ESO es
disfressaran de personatges de pel·lícula!!!
Divendres dia 5 de febrer a les 14:30 serà el moment en
el que els nins i nines d’infantil i primària es disfressaran
de pirates, princeses, superherois,... qualsevol disfressa
serà vàlida per desfilar primer per l’escola i després
participar en una petita rueta pel voltant del col.legi.
Pares i mares hi estau tots convidats!!

TEATRE
PELS ALUMNES
D’INFANTIL

Excursions Primària

Divendres, dia 12 de febrer els
nins i nines d’Infantil assistiran a la representació de l’obra
“El Carnaval del animals”.

Dijous, dia 18 de febrer 6è de primària va a Biniaraix.
Divendres, dia 19 de febrer 3r de primària aniran al Camp
d’Aprenentatge de Son Ferriol.

