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Reunions de pares a ESO
Un cop realitzades les reunions de pares a ESO, us
recordam que podeu consultar els dossiers de tota la
informació al blog:
http://cclaporciuncula.blogspot.com.es/
Cursos català per a pares i mares
Ja tenim la matrícula oberta fins al 25
d’octubre. Són cursos de nivell inicial (A1 i A2)
El preu de tot el curs és de 50 € (25 € per a
famílies nombroses, aturats i persones amb
alguna discapacitat).
Més informació a Secretaria

Horari de Secretaria
L’horari de Secretaria, que aquest curs acaba
d’estrenar unes dependències totalment
reformades, serà el següent:
de 8’45h a 13:00h i de 14:00h a 16’30h
Dijous, dia 17 d’octubre, celebrarem les Verges i els
estudiants de 6è de primària vendran bunyols per recaptar
doblers per al viatge d’estudis.

El lema que donarà forma a les nostres actuacions d’aquest
curs d ’enguany serà: “sigues valent i digues: em sap greu”.
Volem que el valor del perdó guiï les nostres actuacions al llarg
del curs i que continuï durant la nostra vida.
Bon any i bon curs per a tots!.

- Per
. a una millor organització del funcionament del centre, us

recordam que:
La barrera de les instal·lacions esportives no s’obre a migdia,
excepte els dimecres.
 Els pares no heu de pujar a les aules ni als passadissos fins
que no acabin les classes.
 El guarda de seguretat no obrirà les classes a les 16’30h per
solventar els possibles “descuits” dels alumnes.
 Els alumnes de Primària no han d’arribar al col·legi abans de
les 8’40h a no ser que utilitzin el servei d’escola matinera
organitzada per l’APA.
Els pares heu d’aparcar a l’aparcament, no a la costa. Si no hi
aparcau, posau en perill els nins.
 L’atenció dels infants que són a l’escola, en sortir a les 16’30h
(a les 16h el divendres), és exclusivament dels pares.
Gràcies a tots per la vostra col·laboració!

Donam la benvinguda:

Als professors nous Sofia Gelabert, d’anglès a ESO, i Maria
Gade, que és auxiliar de conversa.
Als mestres en pràctiques de primària, procedents del
CESAG (Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez),
que són Miquel, Jorge, Marta, Catalina, Tomeu i Sebastiana.
Al pare Josep Antoni Martorell, nou
comunitat religiosa de la Porciúncula.
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Comiat de Neyda Rodríguez
La professora d’anglès Neyda Rodríguez es jubilà el mes
de setembre passat. Per tant, enguany ja no farà feina a la
Porciúncula. Des d’aquí li desitjam molta de sort en
aquesta nova etapa de la vida que ara comença.
Delegats i subdelegats d’ESO:

Per als alumnes d’ESO, la porta principal, la de ferro
de l’escala exterior i la barrera de les instal·lacions
esportives es tancaran a les 8’05 i es tornaran obrir per
als alumnes d’Infantil i Primària a les 8’30.
La porta principal del Col·legi per als alumnes d’Infantil i
Primària, es tancarà: de les 09:15 a les 12:20 i de les
12:45 a les 14:20 (excepte el dimecres que quedarà oberta
a les 12:20)
Si algú arriba tard, només pot entrar per secretaria.

Ja duim 4

.

setmanes…

la

1r A:
1r B:
2n A:
2n B:
3r A:
3r B:
3r Diver:
4t A:
4t B:
4t Diver:

Anabel Vilapriu i Aarón Colomina
Lucía del Mar Fernández i Paula Vieites
Aitor Gil i Joan Tur
Luis Granados i Gabriel Mora
Nordín Serantes i Joan Crespí
Álvaro Llompart i Carles Capó
Aksaina Oliveira i Ana López
Pau Servera i Maria García
Catalina Larrocca i Stefano Cecotti
Aida Bernal i Ainoa Seguí

Recordau que 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).

