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Ens connectam al mes de Maria
Enguany, els alumnes d’Infantil i
Primària celebraran Sant Jordi
escoltant rondalles que els contaran
els seus mestres. A continuació, en
faran una activitat relacionada.
Cada alumne/a triarà la rondalla que
més li agradi i vulgui escoltar.
Aquest divendres sabran el títol de les
rondalles que poden elegir.
Notícies de la Comissió del pla de
lectura a ESO
Necessitaríem llibres per vendre al mercadet
de 2a mà que es farà el dia de Sant Jordi, el 23
d’abril.
El fons anirà destinat a comprar més llibres
per a la biblioteca d’aula.
De totes maneres, la biblioteca d’aula ja està
en marxa i, si en voleu saber més informació,
parlau amb n’Ana Arrabé.
A més a més, ja està en marxa el blog de
lectura de la Porciúncula:
http://pladelecturaporciuncula.jimdo.com

El Mes de Maria es resa pel maig, en
l’anomenat mes de les flors, que es
diu així, perquè amb l'arribada del
bon temps i després de les pluges
hivernals, el camp i els jardins
comencen a cobrir-se d'un verd
intens i dels colors i aromes de les
flors. És l'apogeu de la primavera. I
així, des de l'edat mitjana es va
consagrar el "mes de les flors" a la
Mare de Déu per a retre culte a les
virtuts i belleses de Maria.

Concurs d’anglès a ESO
Na Fátima Martínez de 2n B i n’Ana Isabel Villar de 4t B
participaren en el concurs d’anglès interescolar de les
Illes Balears “The Fonix”, el passat 23 de març.

Concurs de redacció de Coca-Cola
Na Laia Clar, en Rodrigo Castellví, en Miquel Amengual,
n’Alexandra Santader i n’Alicia Florit de 2n d'ESO
participaren el 13 d’abril en el concurs de relat curt de
Coca-Cola.

Viatge d’estud
is

Aquest cap d
e setmana, a
lguns
alumnes de 3r
i 4t d’ESO part
iran
cap a la ciuta
t de l’amor i
de la
llum, París.
Esperam qu
e en
gaudiu molt.

SORTIDES a Infantil i Primària
22 d’abril , Infantil i 1r cicle Primària
aniran al teatre a veure “Les fades de
Bella dorment” de la companyia Disset
teatre. Obra que rebé el FETEN 2011,
premi especial al millor espectacle de
titelles i objectes.
Si en voleu saber més informació, clicau:
http://www.dissetteatre.com/bellateccat.php

25/26 d’abril, els de 5 anys aniran a la Granja Escola
Jovent (Palma).
30 d'abril, 3r de Primària anirà d'excursió al Castell
d'Alaró.
3 de maig, els d’Infantil aniran a la Granja de Lloret.

Dimecres 1 de maig és festa
QUEDEN... 9 SETMANES!

Notícies ecomabientals
Us recordam que l'escola disposa de clakis per reciclar l'oli
usat. Demanau-ne a la sala de professors o als tutors. No
dugueu garrafes de 5 litres, no van bé.
També aprofitam per recordar als alumnes d'Infantil que han
de dur botelles d'actimel i/o desodorants de roll-on buits per
poder fer diferents activitas de reciclatge.
Gràcies per la vostra col·laboració.
BIO_REFLEXIÓ:
Siguem consumidors responsables, perquè les generacions
futures també puguin gaudir del nostre únic planeta.

REUNIÓ DE L'APORTACIÓ VOLUNTÀRIA
A la reunió de dia 16 d'abril de la Junta Gestora de l'aportació
voluntària, acordàrem el següent:
Instal·lar les dues pissarres digitals a 4t de primària, per acabar de
completar les vuit que ens havíem proposat aquest curs. (Ara ja
tenim pissarres, projectors i ordinadors a tota l'ESO, a 3r cicle de
Primària i a 3r de Primària).
Confiam que entre el curs vinent i el següent poguem instal·lar les
d'Infantil i 1r cicle de Primària.
Recordau que aquest curs (2012-13) tenim auxiliar de conversa
gràcies a l'aportació voluntària.
Gràcies a tots els que hi col·laborau, i tots els que encara no ho
feis, animau-vos a participar-hi.

