II CURSA FAMILIAR LA PORCIÚNCULA
DIUMENGE DIA 15 DE MAIG
A PARTIR DE LES 10:00 HORES
INSCRIPCIONS: www.elitechip.net
CAMISETA TÈCNICA: Tots els participants inscrits a través
d’elitechip tenen assegurada una camiseta tècnica.
El mateix dia de la prova també es podran realitzar les inscripcions,
encara que així no es pot assegurar la disponibilitat de camisetes.
CATEGORIES

PREMIS

Infantil:
(nascuts entre el 2013 i 2000)

Premi als 3 primers nins classificats.
Premi a les 3 primeres nines classificades.
Obsequi a tots els participants.

Júnior:
(16-18 anys) (1998-1999)

Premi als 3 primers classificats
masculins.
Premi als 3 primers classificats
femenins.

Sènior:
Fins els 39 anys

Premi als 3 primers classificats
masculins.
Premi als 3 primers classificats
femenins.

Veterans:
A partir dels 40 anys

Premi als 3 primers classificats
masculins.
Premi als 3 primers classificats
femenins.

Premi local:hi haurà una classificació per al millor local masculí i femení. S’entén com a local el corredor que participi a la categoria d’absoluta
i el seu fill o filla estigui escolaritzat/ada a l’escola La Porciúncula.
Premi d’equips: els equips estaran compostos per un o dos adults i un
o dos nins. Tots els membres de l’equip competiran a la seva respectiva
categoria i llavors es sumaran les posicions de l’adult millor classificat i
del nin de l’equip millor classificat.
ESPERAM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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“És teva, cuida-te’n!”
Valor de l’Ecologia 2015-16

El passat divendres celebràrem Sant Jordi a l’escola.
Uns quants alumnes de 4t
d’ESO contaren voluntàriament contes als nins i nines
d’Infantil i Primària, qui prèviament havia triat quin conte
volia. Seguidament, realitzaren
una activitat sobre el conte.
Va ser molt divertit!!

Recordeu que
dilluns dia 2 de
maig és festa a
la nostra
escola.

Adreces d’interès
Consell Escolar
porciunculace@gmail.com

Direcció
direccio@porciuncula.org

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

EL DEPARTAMENT
D’ORIENTACIÓ I ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT INFORMA

El proper divendres, 29 de maig a les
14’30 hores, el Departament
d’Orientació i atenció a la diversitat realitzarà una xerrada
dirigida a tots els pares.
Tema: BULLYING
Objectiu: Coneixement del
concepte real de bullying i
com detectar-lo en els nostres
fills. Protocol d’actuació com
a pares i intervencions des de
l’escola.

EL DEPARTAMENT
DE PASTORAL INFORMA...

...que els propers dies 6, 7 i 8 de
maig es realitzarà a Quintanar una
Jornada de Pastoral per a tots els
centres Franciscants.

Dijous 12 de maig
els de secundària
celebrarem els dia
del llibre i de la
ciència.

Els alumnes de
música han
fet un taller
d’instruments,
aquí en teniu
alguns
exemples:
què originals!!!

INFANTIL
VISITA EMAYA

El passat divendres 15 d’abril
els alumnes d’Infantil ballaren, cantaren i rigueren amb
l’activitat d’EMAYA:

Joanet recicles

ASSOCIACIÓ NUPA
La Nostra escola participarà el
proper divendres, 29 d’abril a les
16’00 hores, en la Jornada Solidària “NUPA” punt de lectura.
Aquesta campanya, que es realitzarà a diverses escoles, consisteix
en la col·locació d’un stand per
a donar a conèixer l’Associació
(única entitat a nivell nacional que
ajuda a nins i nines amb transplantament multivisceral o nutrició
parenteral), així com també de recaptar donatius a canvi del conte de
NUPA “Aquí dentro hay un secreto
para héroes” y punts de lectura realitzats artesanalment.

Excursions Primària
DATA
Divendres, 29 d’abril
Dijous, 5 de maig
Dijous, 5 de maig
Divendres, 6 de maig
Dilluns, 16 de maig
Divendres, 20 de maig

CURS
3r de primària
Infantil
2n de primària

LLOC
Natura Parc
Granja Lloret
La Victòria (Alcúdia)

1r de primària
5è de primària

Aquàrium
Sa volta des General

