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Reunió de delegats d’ESO
La coordinadora Cati Salvà i la directora de secundària,
Antònia Maria Mulet, es reuniran el proper 25 de
novembre amb els delegats de tots els cursos per
preparar la reunió d’avaluació.

data 22 de novembre de 2013

Els alumnes de la Porciúncula no es fan por de l’aigua
Les ventades i ruixats no impediren que els estudiants d’ESO
visitassin Bonany, la vall de Sóller i el camí Vell de Lluc

Ja és obert el termini per inscriure’s a
.
l’acampada de Es Molí
Els dies 30 de novembre i l’1 de desembre és el
cap de setmana proposat pel grup d’esplai Es
Molí per fer la primera acampada del curs. Com
és habitual, la destinació no es farà saber fins
poc temps abans de la partida.
Més informació:
Jaume Almendro (659 816 066) o
www.esmoli.info
Al seu pas per Petra, i a causa de l’embalum dels impermeables que
portaven, alguns habitants del poble confongueren els estudiants de
1r d’ESO amb homos de bulto. FOTO: Toni Mateu.

Excursió!
Divendres 29 novembre els alumnes de
2n de primària aniran d’excursió al
Palmer, dins el municipi de Campos.

La dita “carn que creix no té aturall”, en al·lusió a la mobilitat desenfrenada
dels joves, fou més que comprovada divendres passat, dia 15 de novembre,
durant les excursions dels diferents cursos d’ESO. I és que el fred dels
professors que els acompanyaren contrastava amb les ganes de córrer i de
moviment dels al·lots. Ni l’aigua, ni les ventades feren desistir els estudiants de
les caminades que s’havien proposat. Tots ells assoliren l’objectiu marcat, ja fos
l’ermita de Bonany, a Petra; el llogaret de Biniaraix, a Sóller, o el camí vell de
Lluc, que discorre entre Caimari i el santuari.

- .

1 euro per a les Filipines

Els set col·legis franciscans han posat en marxa una campanya
de solidaritat amb els afectats pel tifó de les Illes Filipines. Per
això demanen a tots els que fomen part de la comunitat
franciscana l’aportació d’un euro per destinar a l’ajuda
humanitària d’aquesta part del món.

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.

Pastoral

Les famílies que vulguin participar-hi han de saber que els
responsables de la campanya passaran a recollir l’euro els dies
25 i 26 de novembre per totes les classes del centre.

Tanmateix la guardiola quedarà uns dies més a Secretaria per
tots aquells que desitgin fer alguna aportació més

Dia 30 de novembre començarà la catequesi del
grup de confirmació, destinada als alumnes de 3r i
4t d’ESO.
D’altra part, els al·lots interessats a fer de pastorets a
les matines, que seran dia 24 de desembre a les 20:00
h, ja es poden posar en contacte
amb Jaume Almendro (659 816 066)

L’APA informa:
Les famílies sòcies ja poden passar a recollir el seu carnet a Secretaria

Vacuna del papil·loma humà
Un equip sanitari visitarà la Porciúncula el proper
divendres 29 de novembre per subministrar la segona
dosi de la vacuna del papil·loma humà a les nines
nascudes el 1999. Serà a les 11:10 del dematí.

Ja som a la 10a setmana d’escola…

ADVENT
Divendres, dia 29 de novembre tendrà lloc la celebració religiosa de
l’Advent. Serà a les 20:00 h a l’església de la Porciúncula. Posteriorment hi
haurà, com és habitual cada any, una torrada.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Avui, divendres 22 de novembre tendrà lloc l’Assemblea general ordinària
de socis. Serà a les 16:15 a la sala de conferències.

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).

