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Sortides a PRIMÀRIA divendres 22 de març
2n de primària anirà d’Excursió a Orient.
5è de primària farà una visita a les Coves de
Campanet.
4t de primària anirà a visitar les institucions del
Consell, l’Ajuntament de Palma i el Parlament,
gràcies a na Mercedes Garrido, mare d’en Julio
Romero.
Diada esportiva
Dimecres 27 de març hi haurà una
Diada esportiva per als nins i nines
de primària i infantil.
Esperam que us ho passau beníssim.
Sortides i activitats a ESO
Divendres 22 de març, els alumnes de 4t
visitaran el centre Sant Josep Obrer.
Dimarts 26 i dimecres 27, els alumnes d'ESO
rebran la visita de Francesc Vallcaneres, qui
vendrà a fer-nos una xerrada sobre la cultura
popular i el calendari religiós, tot relacionat amb
el temps de Quaresma i de Pasqua.
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“Ens connectam a la Pasqua i a les nostres tradicions”
D'aquí una setmana ja arriba la Setmana Santa, el Diumenge de
Rams, és temps de fer panades i robiols, de passar estones amb la
família, d'anar a veure les processons...
La preparació de panades per Setmana
Santa és una tradició popular molt viva
que reuneix familiars i amics entorn
dels fogons per a una jornada festiva
que tindrà com a resultat la saborosa
panada, farcida només de pèsols o carn
(també peix), o d’una combinació dels
dos ingredients principals.
Esperam que en passeu molt de gust.

Cultura... i jocs populars
Durant
aquestes
darreres
setmanes, abans de començar les
vacances de Pasqua, els alumnes
de tercer cicle de primària ens han
preparat i presentat un gran
ventall
de
jocs
populars.
Mocadoret,
baldufa,
cinc
pedretes, jocs amb material
reciclat...
Ens ha encantat!!!
Gràcies nins i nines de 5è i 6è!

Vacances de Pasqua
Les vacances de Pasqua són de dia 28 de març a
dia 7 d'abril, ambdós inclosos.
Festa de les Matemàtiques
Els alumnes seleccionats per entrar a la fase
final de la Festa de les Matemàtiques són:
1r ESO: Alba Llinàs, Mireia Cañellas i Sara
Franco.
2n ESO: Bernat Sansó, Pau Millán i Aina Jaume.
http://www.xeix.org/VI-Festa-de-lesMatematiques
Enhorabona a tots!!!!

Desitjam molta sort a tots aquells alumnes de 3r i 4t
d'ESO que prendran part a les Proves Cangur, d'avui
dia 21 de març
Notícies ecoambientals
Dia mundial de l'aigua 22 de març
Aigua és sinònim de vida. Sense aigua de
qualitat i en quantitat la vida s’apaga.
Seria bo pensar què podem fer per no
malgastar l'aigua.
Heu apagat ja el llum?” Uniu-vos a l'Hora del
Planeta el proper 23 de març a les 20:30h i
apagau els llums fins a les 21:30h
http://www.horadelplaneta.es/

TALLER DE TEATRE EN ANGLÈS
Del 2 al 5 d'abril
Dirigit a nins i nines de 6 a 11 anys
Grup A: de 6 a 8 anys
Grup B: de 9 a 11 anys
Inscripcions: secretaria de la Porciúncula, de
9 a 14 h
Preu del taller: 125 €
Els germans tendran un 10% de descompte

Tots els alumnes de Primària i de 1r d'ESO participen
en el concurs de dibuix
“Una teula solidària per Lluc”
Recollida de notes de la 2a Avaluació
INFANTIL I PRIMÀRIA
Les famílies dels alumnes d'infantil i primària poden
recollir les qualificacions dels seus fills:

Dimarts 26 de març
El migdia de 12,30 a 13,30 h
L'horabaixa de 16,30 a 17,30 h.
L’horabaixa podeu aparcar al camp de futbol.

QUEDEN... 13 SETMANES!

