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SORTIDES i altres coses a ESO
22/23 de maig, els de 1r d'ESO aniran de colònies a l'Alberg de la
Victòria (Alcúdia).
✔
31 de maig, hi haurà el Festival de final de curs d'ESO, de 9 a 10,40 h
✔
7 de juny, festa de comiat de 4t d'ESO
✔
13 de juny, els de 3r d'ESO A i B, faran una visita a les vinyes de Can
Majoral.
✔
13 de juny, 3r de Diversisficació farà una visita pel barri antic de
Palma.
✔
14 de juny, sortida per als alumnes amb 10 punts al poliesportiu de
Llucmajor.
✔
21 de juny, sortida de final de curs a l'Aquacity.
✔

Ja tenim lema per al curs
que ve, relacionat amb el valor del PERDÓ. Sobre això en feim una
petita reflexió:
Quan parlam de perdó, parlam de deixar anar el dolor. Hem de
perdonar-nos a nosaltres mateixos i als altres, igual que hem de
saber demanar perdó als altres pel mal que li puguem haver
ocasionat.

DIA DE LA CIÈNCIA

SORTIDES a INFANTIL i PRIMÀRIA
23/24 de maig, els de 6è de primària se'n va de viatge
d'estudis a València i Terra Mítica.
✔
30/31 de maig, els de 4t de primària faran una acampada.
✔
31 de maig, 1r de primària visitarà Marineland.
✔
30 de maig, els d'infantil aniran a la Granja Escola Lloret.
✔
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ÒPTICA!
Aquest és el lema del Dia de la
Ciència d’enguany.
Divendres, 17 de maig, els alumnes
de Ciències Experimentals de 3r
d’ESO, els de Física i Química de 4t
d’ESO i els de 4t de Diversificació
mostraran amb una sèrie de tallers
els coneixements adquirits durant
el curs. L’activitat és oberta a la
resta d’alumnes i als pares i tutors.

FESTA DE PRIMAVERA
Dimecres 29 de maig, se celebrarà la
Festa de Primavera de les activitats
extraescolars, organitzada per l'APA.

Procés d’escolarització del curs 2013-2014
Publicació de les llistes provisionals: 5 de juny
Període de reclamacions: del 5 al 7 de juny
Resolució de reclamacions: 10 de juny
Publicació de les llistes definitives: 20 de juny
Matriculació d’infantil i primària: del 24 al 26 de juny
Matriculació d’ESO: del 4 al 8 de juliol
El dia de Sant Jordi, els nins i nines
de primària vàrem fer una paradeta
per posar a la venda productes
elaborats amb les herbes
aromàtiques del nostre hort.
Gràcies a la col·laboració de les
famílies i els/les mestres vàrem
guanyar 53 euros que destinarem a
la compra de noves eines i planters
per a l’hort.
Gràcies a tots.

Notícies ecoambientals

NORMATIVA REFERIDA A LA VESTIMENTA
Aprofitam per recordar que la normativa referida a la vestimenta
inclosa al Reglament de Règim Intern del nostre Centre, la podeu
trobar al blog de la Porciúncula.
Cal tenir present que qui no acompleixi aquesta normativa serà
enviat a ca seva per canviar-se de roba. S'ha de venir vestit a l'escola
d'una manera adequada. Els pares sereu informats d’aquesta
eventualitat.

La Porciúncula acollirà un any més les colònies d’estiu organitzades
per Esports 85. Activitats dirigides a nins de 3 a 14 anys amb un
contingut lúdic esportiu diferent segons l’edat dels participants, així
com una sortida quinzenal durant els mesos de juliol i agost.
Com a NOVETAT a les Escoles d’Estiu 2013, ofereixen el
desenvolupament d’almenys una de les activitats diàries totalment
en ANGLÈS.
Lloc d’INSCRIPCIONS:
Col·legi la Porciúncula
Del 27 al 31 de maig, de 15.30 a 17.30 h
ESPORTS 85, SL
C/ Elcano, 6 baixos (Palma)
De dilluns a dijous de 9 a 19 h
Divendres de 9 a 15 h
www.esport85.com
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La piscina ja és oberta
Amb l’arribada de la calor, la direcció
del centre ha condicionat la piscina
perquè tots els alumnes en puguin
fer ús. Des de fa uns dies, les classes
d’Educació Física inclouen natació.
L’aportació voluntària dels pares
dels alumnes fa possible que un any
més tots els estudiants puguin
gaudir d’aquesta infraestructura.

QUEDEN... 5 SETMANES!

