Concurs ENGLISH IS FUN
Els alumnes voluntaris de 5è, 6è de primària i 1r, 2n,
3r i 4t d’ESO van participar al concurs “English is fun” que
organitzà el Departament d’anglès de l’escola.
Les proves es feren dia 19 de febrer a La Porciúncula i els
guanyadors rebran un premi a més de poder participar
al concurs “The Fonix” que organitza la Conselleria per a
totes les escoles de les Illes Balears.
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“És teva, cuida-te’n!”

Molta sort als participants!!
Aquests dies hem rebut la visita d’Eduardo de
la Fuente, un escriptor que acompanyava els
organitzadors del concurs joves talents de
Coca-Cola, al qual es presentaran alguns dels
nostres alumnes de 2n ESO. Ha donat diversos
consells de com escriure millor a més d’advertir
als nostres alumnes que “només escriureu
bé , si llegiu molt ... no hi ha dreceres;
l’important és saber escriure i llegir.
Per concloure, els va dir que a l’hora d’escriure
han de ser concrets, triar bé les paraules,
no abusar de les oracions subordinades, tenir un estil senzill i clar, que se’ls entengui a
tots i que les històries han de ser coherents.
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ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Us recordam que
des de l’1 de febrer l’activitat
extraescolar de
ROBÒTICA per a
nins i nines fins als
11 anys ha
començat!

1r premi 3r d’ESO

2n premi 4t d’ESO

3r premi 1r d’ESO

Adreces d’interès
Consell Escolar
porciunculace@gmail.com

Direcció
direccio@porciuncula.org

Col·laboració Familiar
Secretaria
aportacio@porciuncula.org secretaria@porciuncula.org

Orientació Acadèmica i Vocacional ESO
Començarem el Consell Orientador
amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Aquest document els ajuda a decidir la seva propera formació acadèmica.
Es realitza juntament amb el tutor/a i l’orientadora. A més, tenim un conveni
amb la Universitat de Comillas i, així, la informació es treballa mitjançant els

QUAN FINALITZEN LES ACTIVITATS
LECTIVES D’ INFANTIL I PRIMÀRIA...
L’atenció dels infants que no tenen activitats
extraescolars i que són a l’escola en sortir a les 16:30
(a les 16:00h els divendres) és exclusivament dels pares.

portàtils dels alumnes, accedint a uns qüestionaris en línia, dels quals s’emet
un informe que arriba a la seva adreça particular, on poden consultar els
resultat amb la família. Durant la 3a avaluació es farà l’entrevista individual.

PROPERA

Els dimarts i dijous a les 16:30, agrairíem als pares i nins que
no jugassin a la pista de bàsquet ja que interfereixen en el
bon desenvolupament de les activitats extraescolars.

ACTIVITAT

Divendres 4 març

Excursions Primària

On és la feina? i Prepara’t per fer
feina!

Notícies Breus!
TEATRE
PELS ALUMNES
D’INFANTIL
Divendres, dia 12 de febrer els
nins i nines d’Infantil assistiran a la representació de l’obra
“El Carnaval del animals”.

DIES FESTIUS
Divendres, dia 26 de febrer, dia
festiu escollit per l’escola.
Dilluns, dia 29 de febrer, festa
escolar unificada
Dimarts, 1 de març, Dia de les
Illes Balears.

Data

Curs

Lloc

Divendres,

3r de primària

18 de març
Divendres, 4 de març

Camp d'aprenentatge
de Son Ferriol

4t de primària

Dimarts, 8 de març

1r de primària

Divendres,

2n de primària

Cura (activitat sobre
Ramon Llull)
Castell de Bellver
(activitat de la Policia
Muntada)
Cura (activitat sobre
Ramon Llull)

11 de març

Infantil

Centre d'Interpretació
de Cabrera

