Torna la
II CURSA FAMILIAR LA
PORCIÚNCULA!!
El proper diumenge 15 de maig,
se celebrarà la II cursa familiar.
CATEGORIES

DISTÀNCIES

Infantil: nascuts els anys 2012 i posteriors
nascuts el 2011 i 2010

200 m

Infantil: nascuts el 2008 i 2009

400 m

Infantil: nascuts el 2006 i 2007

600 m

Infantil: nascuts el 2004 i 2005

800 m

Infantil: nascuts el 2002 i 2003

1.000 m

Infantil: nascuts el 2000 i 2001

1.500 m

Júnior: 16-18 anys (1998-1999)

3 Km

Sènior: fins a 39 anys

3 Km

Veterans: a partir dels 40 anys

3 Km

Els recorreguts fins als 800 m es realitzaran a la pista que es troba
dins el recinte escolar.
Els recorreguts a partir dels 800m es realitzaran dins un circuit
marcat pel bosc de la Porciúncula.
Us podeu inscriure a través de la plataforma d’elitechip. Tots els
participants inscrits a través d’eliteship tenen assegurada una
camiseta tècnica. El mateix dia de la prova també es podran
realitzar les inscripcions, però no es podrà assegurar
la disponibilitat de camisetes.

ESPERAM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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“És teva, cuida-te’n!”
Valor de l’Ecologia 2015-16

DIA DEL LLIBRE
A Infantil i a Primària
celebrarem el dia
de Sant Jordi el proper
divendres 22 d’abril, horabaixa. Com fem
habitualment, es contaran
contes i cada infant podrà
elegir quin conte vol anar a
escoltar.
Els de secundària
ho celebrarem posteriorment.
Adreces d’interès
Consell Escolar
porciunculace@gmail.com

Direcció
direccio@porciuncula.org

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

Notícies Breus!
JORNADA DE
PORTES OBERTES

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 dia 20 d’abril
a les 15’00 hores es realitzarà
una Jornada de portes obertes.
Per motius organitzatius, agrairíem confirmació d’assistència
al tel. 971 26 99 12, o per mail a
l’adreça
secretaria@porciuncula.org.

INTERCANVI D’ALEMANY
El mes passat ens varen
visitar alumnes de l’escola
Anna Frank d’Hamburg.
Ha estat una experiència
molt enriquidora per a tots.
Gràcies per la vostra
col·laboració a totes les famílies que hi heu participat.

EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
INFORMA...

COL·LABORACIONS DELS PARES
A Infantil hem preparat la Pasqua realitzant moltes
activitats amb l’ajuda de pares i padrines.
Hem fet:
Crespells a 3 i a 5 anys amb na Petri, padrina d’en Nico i
d’en Jorge.
Robiols a 4 anys amb na Cristina, mare d’en Sebastià; na Cati,
mare de na Júlia Arasa; n’ Eva, mare de na Daniela, i
amb la padrina d’en Sebastià i de na Júlia.
Crespells a 4 anys amb n’Emi (mare de na Paula), na Irene
(mare de na Inés), na Xisca (mare d’en Tolo) i na Magdalena
(mare d’en Mateu).
Un ou de Pasqua a 3 anys amb na Renata i en Pavel (pares de
na Julia) i na Rosa M. (mare de na Marta).
Ioga a 4 anys amb l’ajuda de na Cristina, la mare d’en Sebastià.
Una manualitat amb materials reciclats a 5 anys amb
na Sole i en Marcelo, pares de n’Abril.

Com ja sabeu, el centre disposa d’un Departament 		
d’Orientació i Atenció a la Diversitat. Les seves funcions
principals són les següents:
-  Assessorament a pares i professors.
-  Atendre les demandes realitzades.
-  Seguiment de la implantació de les mesures d’atenció a
la diversitat segons estableix la normativa.
- Planificació i seguiment de l’acció tutorial a l’ESO.
- Realització d’accions per a millorar la comunicació i la
convivència entre els alumnes (cercles restauratius, me
diacions entre iguals, programes d’educació emocional,…).
- Organització de xerrades formatives per a alumnes.

Excursions Primària
Data

Curs

Lloc

Divendres, 29 d’abril

3r de Primària

Natura Parc

Dijous, 5 de maig

Infantil

Granja Lloret

