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Important!
Dia 31 d’octubre no hi ha escola
El proper dia 31 d’octubre, dijous que ve, no hi haurà
escola. Aquesta decisió es prengué en la sessió del
primer claustre escolar i es ratificà fa pocs dies, quan
l’Ajuntament de Palma féu públic el calendari laboral del
2014. Així, aquest dia no lectiu s’afegeix al 1r de
novembre, que és festiu.

La comunitat docent i la religiosa preparen un seguit
d’actes per commemorar un segle d’educació a s’Arenal

“Es Molí” ja torna a rodar
El grup d’esplai “Es Molí” ja s’ha tornat a posar
en marxa i té preparades moltes d’activitats per
aquest curs escolar. Tots els al·lots interessats
s’hi poden inscriure fins dia 5 de novembre.
Més informació:
Jaume Almendro (659 816 066) o
www.esmoli.info
Anem d’excursió!
Dimarts, dia 12 de novembre és el dia
triat per primària per fer la primera
excursió del curs. Aniran a Son Real.
I el divendres 15 és la data fixada per les
excursions de tots els cursos d’ESO.

Moltes coses han canviat des que els fransciscans iniciaren la tasca educativa a la Porciúncula.
Les aules actuals tenen poc a veure amb les d’un temps. Fins i tot els retoladors digitals han
substituït el guix de les pissarres convencionals. FOTO: Arxiu de la Porciúncula.

El 7 de gener de 1914 els franciscans adquiriren els terrenys en què
actualment es troba la Porciúncula. Des dels inicis, la comunitat religiosa
es proposà exercir la tasca educativa. Primer, com a seminari, i després,
com a centre d’ensenyament d’estudis oficials. Per commemorar aquest
centenari, tant la comunitat docent com la religiosa preparen un seguit
d’actes, dels quals s’informarà en aquesta mateixa publicació en propers
números.

- 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!

Aportacions de llibres per a les biblioteques
d’aula a 1r i 2n d’ESO
Una iniciativa d’aquest curs és la posada en
funcionament de biblioteques d’aula a 1r i
2n d’ESO. Per això, des d’aquest full es fa
una crida perquè totes aquelles persones
interessades hi col·laborin amb l’aportació
de llibres de segona mà.

Grups de catequesi
Tot i que la catequesi de la primera comunió ja ha
inciat les seves classes, si hi ha algun interessat,
encara s’hi pot afegir. D’altra part, ben aviat
començarà la catequesi del grup de confirmació,
destinada als alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Més informació: Jaume Almendro (659 816 066)

APA
Els nous carnets dels socis de l’APA es podran recollir a partir de dimarts
que ve, dia 29 d’octubre, a Secretaria

Vacuna del papil·loma humà
Un equip sanitari visitarà la Porciúncula el proper dimarts
29 d’octubre per subministrar la vacuna del papil·loma
humà a les nines nascudes el 1999. Serà a les 10 del
dematí.
Proves auditives
Dijous 7 de novembre es faran unes proves auditives als
estudiants de 1r de primària.
.

Ja duim 6 setmanes…

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Encara queden algunes places de les activitats extraescolars. Entre altres,
s’ofereixen futbol, guitarra, cant coral, dibuix, ball de bot... La novetat
d’enguany és el taller de psicomotricitat per als petits d’educació infantil.
DIADA FAMILIAR
Dia 17 de novembre, diumenge, és la data fixada per fer la jornada de la
cèlebre paella.
ASSEMBLEA
L’assemblea general de socis de l’APA tendrà lloc el 22 de novembre.
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).

