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SECCIONS EUROPEES
A mitjans novembre s’havia d’incorporar l’auxiliar de conversa que se’ns havia
assignat. Després d’esperar dues setmanes sense tenir notícies seves vam parlar amb la
Conselleria d’Educació per demanar algun substitut/a. El Servei de Llengües
Estrangeres ens va comunicar la renúncia de l’auxiliar assignada i ens va confirmar que
no hi hauria substitut/a per a aquest curs escolar. Així mateix ens va dir que la renúncia
d’enguany ens assegurava de forma automàtica la presència d’un auxiliar de conversa
per al curs vinent.

LLISTAT DEFINITIU AJUDES MENJADOR ESCOLAR
Dia 14 de novembre va sortir publicat al BOIB el llistat definitiu de les ajudes de
menjador per al curs escolar 2019-2020. El llistat definitiu està penjat al tauler
d’anuncis del centre. Així mateix ja s’ha avisat a les famílies incloses en el llistat
perquè ja puguin gaudir del servei.

PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUM DE LÀCTICS
Un any més el nostre centre s’ha adherit al programa de repartiment de làctics als
centres escolars. Informar-vos que, a més dels dies en què ja s’ha repartit, dia 10 i 17 de
desembre, dia 14 i 28 de gener, dia 4, 11 i 18 de febrer i dia 3 de març el centre
seguirà donant un iogurt NATURAL a cada alumne/a per berenar. Per acompanyar el
iogurt poden dur fruits secs, fruita tallada, cereals...

FESTA DE NADAL
Divendres dia 20 de desembre realitzarem la festa de Nadal al gimnàs annex.
Les actuacions dels alumnes començaran a les 9:15 h. L’ordre serà el següent: des dels
alumnes de 4t d’infantil fins arribar als alumnes de 6è curs.
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XOCOLATADA I PATGE (APIMA)
El mateix divendres dia 20 de desembre l’APIMA organitzarà una xocolatada amb
ensaïmada per a tots els alumnes del centre. Recordau que els alumnes han de dur
torcaboques de roba i cullera. Els tassons els posarà el mateix centre.
Dia 19 de desembre s’espera l’arribada del patge dels Reis d’Orient per a recollir les
cartes dels alumnes.

LLIURAMENT DE BUTLLETINS I INFORMES
Dia 19 de desembre a les 14:00 hores es lliuraran als alumnes els informes i butlletins
de qualificacions corresponents a la primera avaluació del present curs. També tendreu
la possibilitat de consultar-ho a través del Gestib.

TEATRE DE NADAL
El proper dia 18 de desembre els alumnes de 6è representaran diferents esquetxos
teatrals adreçats al públic en general. Durant el matí es realitzaran dues sessions
(infantil i primària) a sa Congregació per als nins i nines de l'escola.
Dimecres dia 18 de desembre a les 19:00 hores es farà una representació especial,
només per als familiars dels alumnes de 6è curs.

PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT
ESCOLAR
Un grup d’alumnes de 5è i 6è de primària podrà gaudir dels beneficis del Programa
d'Acompanyament Escolar que la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa
ha tornat posat en marxa per a aquest curs 19/20.
El programa té per finalitat la millora de les perspectives escolars, millorar els resultats
educatius

dels alumnes amb dificultats, que l’alumnat aconsegueixi l'autonomia

suficient per poder regular el seu propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives
d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, reduint així
l’abandonament escolar. Les classes començaran dia 8 de gener de 2020. Les activitats
es desenvoluparan en dies lectius i en horari no lectiu.
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