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DIADA DE JOCS POPULARS
Dimecres dia 12 d’abril i com és tradició els nins i nines d’infantil i
primària acabaran el segon trimestre amb una diada de JOCS
POPULARS.
Els més petits jugaran a Gegants i Fades, agafar cues, al joc de la
cadena i al joc de les cadires.
A primària jugaran a Aranya, mato, pilota asseguda, Guix,
mocadoret, agafar conos, tres tribus i tap sorpresa.
COM CADA ANY ENS HO PASSAREM D’ALLÒ MÉS BÉ!!!!!!!

SIMULACRE
D’EMERGÈNCIA
Dimarts 21 de març
s’organitzà al col·legi
un
simulacre
d’emergència.
Cada
curs escolar i sense
previ avís posam en
pràctica el protocol
d’actuació
establert
per aquests casos.

RECORDAU QUE DIA 7 DE MAIG TENIM
LA III CURSA FAMILIAR DE LA
PORCIÚNCULA!!!! BEN AVIAT US PODREU
INSCRIURE A LA PÀGINA WEB
D’ELITESHIP. US ESPERAM I FAREM UN
POC D’ESPORT TOTS JUNTS!!!!

El passat divendres 24 de març,
convidàrem a les famílies de 4tA i
2nA a venir a l’escola per tal de
veure com realitzam amb els seus
fill l’activitat de LLEGIR AMB
PARELLA.
Ho férem a la nova biblioteca de
l‘escola i aquesta ha estat la
primera de les moltes activitats que
organitzarem a la nova biblioteca.

De moment, tenim programat LLEGIR AMB PARELLA amb
2nB i 4t B el divendres dia 31 de març i per les famílies de
3rA i 3rB el divendres dia 7 març. Les dues activitats a les
15:30 hores.

quests

Els dies 10, 11 i 12 d’abril els alumnes de
secundària faran feina exclusivament
per projectes.
Cada nivell acadèmic té un projecte
interdisciplinari a desenvolupar durant
aquests 3 dies.
Els dies 23,24,25 i 26 de març els alumnes de 3r
d'ESO han viatjat a Londres per conèixer aquesta
ciutat. S'han allotjat amb famílies angleses i així
han pogut practicar l'idioma i fer una immersió
dins els costums quotidians i gastronòmics de
Londres. Han visitat el Museu Britànic, el Museu
d'Història Natural, i han estat a llocs tan
emblemàtics com Picadilly Circus, el Covent
Garden.... Cal destacar el molt bon comportament
dels alumnes que han participat a aquest viatge.

VIATGE DE QUART D’ESO A LA CERDANYA
Els alumnes de 4t d'ESO viatjaran el proper diumenge dia 2 d'abril
fins el dia 8 d'abril a La Cerdanya i gaudiran del seu ben merescut
viatge d'estudis. A part de fer activitats d'aventura i conèixer una
biodiversitat diferent a la de les nostres illes, aprofitaran per viure
la cultura de Barcelona fent una divertida gimcana amb ipads per
aquesta ciutat. Bon viatge!!!

SORTIDES DELS ALUMNES D’ESO
• Els alummes de 3r d'ESO visitaran la casa de Robert Graves.
• 4t d'ESO (optativa Física i química) aniran al Demolab a la UIB.
• 4t d’ESO (optatives Llatí i Activitat Emprenedora) participaran a
l’activitat Inscripcions Llatines a Palma.

ALLÀ ON VAGIS VES-HI AMB TOT EL TEU COR

Per tal de respondre a les inquietuds de les famílies de
conèixer la nostra escola i seleccionar el centre que més els
agradi per al seu fill/a, el proper 26 d’abril a les 15’30
hores es realitzarà una Jornada de portes obertes.
A partir de dia 10 d’abril us podeu inscriure a la pàgina
web del col.legi.

ACTIVITATS PELS NINS I NINES D’INFANTIL
S’acosta Pasqua! Es temps de
crespells, rubiols i panades, per
això dimarts 28 de març, n’ Emi i
n’ Eva, dues mamás de la classe de
5 anys varen venir a fer crespells.
Mmmmmm! Què bons!!! Moltes
gràcies mamis!!
Divendres 7 d’abril vendrà a
l’escola en “JOANET RECICLA” a
ensenyar a tots els nins nines
d’infantil
a reciclar i a ser
respectuosos amb el medi
ambient. Cantarem, ballarem i
aprendrem Bon hàbits.

VACANCES DE PASQUA
No hi haurà escola del 13 al 23
d’abril, ambdós inclosos.

