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Els estudiants de Ciències experimentals
aprenen dels investigadors de la UIB

data, 16 de maig de 2014

Endevina des d’on es tiraren aquestes fotos
antigues i aprendràs a anar amb caiac!
Cursos organitzats per la Federació Balear de Piragüisme
són el premi del concurs fotogràfic d’ESO que s’ha
organitzat amb motiu del centenari de la Porciúncula

Els estudiants de l’assignatura optativa Taller de ciències
experimentals de 3r d’ESO han assistit avui dematí a l’activitat
Ciència per a tothom organitzada a la UIB. Es tracta d’una sèrie
de tallers conduïts pels mateixos universitaris per fomentar
l’interès dels més joves per la investigació. Les famílies
interessades i els estudiants que vulguin repetir l’experiència
poden assistir-hi avui horabaixa entre les 16:00 i les 19:30 h o
demà dissabte entre les 9:30 i les 13:30 h.
Jocs d’aigua a la festa de cloenda de Es Molí
Els jocs d’aigua seran les activitats principals
que s’organitzaran dissabte 24 de maig amb
motiu de la festa de cloenda de curs de
l’Associació Infantil i Juvenil Es Molí. Per això
es prega que tots els participants vénguin
ben preparats per banyar-se!

Identificar el lloc exacte des d’on
es tiraren una sèrie de fotos
antigues de la Porciúncula durant
les dècades passades és l’objectiu
del concurs fotogràfic organitzat a

a ESO amb motiu del centenari de
l’inici de la construcció centre.
Cada estudiant que hi estigui
intessat haurà de demanar una
graella amb les fotos antigues, fer
les fotos dels llocs que hi
apareixen així com són en
l’actualitat
i
aferrar-les
a
l’esmentada graella. El concursant
que més fotos hagi aconseguit
identifecar guanyarà un curs de
piragua d’una setmana de durada i
un llibre de literatura juvenil. El
segon, un curs de piragua. El
termini per lliurar la graella acaba
dia 23 de maig.

Viatge a l’altra ciutat de la ratapinyada

Festa de la primavera

Els alumnes de 6è curs d’educació primària
visitaran els propers dies 22 i 23 de maig l’altra
ciutat diferent de Palma que també té una
ratapinyada al seu escut. Sabeu quina ciutat
és? Voleu sopes? Idò és València. A part de
conèixer la capital del País Valencià, els
estudiants també visitaran la Ciutat de les Arts i
les Ciències, i el parc temàtic Terra Mítica.

Els alumnes participants de les
activitats extraescolars de l’APA
mostraran tot allò que han après
durant el curs el dia de la festa de la
Primavera, que serà el 28 de maig.

Victòria Andreu, de 2n ESO A, guanya el
concurs insular literari de la Coca-cola
L’estudiant de 2n ESO A Victòria Andreu ha guanyat
el concurs insular literari en castellà organitzat per
Coca-cola. D’aquesta manera, passa a la final
autonòmica, en què representarà Mallorca.

Recaptats 162 euros per adquirir material
per a la nova biblioteca
Fins a 162 euros s’arribaren a obtenir, el dia de Sant
Jordi, amb la venda de llibres de segona mà. Foren
les famílies les encarregades d’aportar aquests llibres
perquè, amb els doblers obtinguts, es comprin nous
materials per a la biblioteca del centre, la qual serà
objecte d’una reforma d’aquí a poc. Els nous títols
adquirits es poden consultar al blog de lectura
(pladelecturaporciuncula.jimdo.com)

Només queden 5 setmanes d’escola!!!

Acampades a infantil i primària
19-20 de maig – 2n de primària a Es Burotell
22-23 de maig – 4t de primària a Son Serra
3-4 de juny – 3r infantil a la granja escola Es Jovent

Un grup d’estudiants finlandesos visitaran la
Porciúncula
Un grup de joves estudiants d’un institut de
secundària de Finlàndia, especialitzat en
matemàtiques, visitaran el nostre centre el
proper 26 de maig per oferir-nos un concert.
Es tracta d’uns estudiants que passen un
parell de dies a Mallorca, procedents del país
que habitualment queda en més bona posició
als informes PISA de l’OCDE. L’equip directiu
de l’esmentat centre es posaren en contacte
amb el Departament d’Anglès per organitzar
l’esmentada visita.
NO ES POT FUMAR DINS EL RECINTE ESCOLAR (es
considera recinte escolar des de les barreres de
l’església fins a les barreres de la zona esportiva).

