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BON ANY A TOTHOM !!!

FULL I NFORMATIU

FUNDACIÓ XAFER

GENER 2018

SANT ANTONI 2018
Torrada de sobrassada, salsitxes, venda
de coques, i molta diversió.
TOTHOM ESTÀ CONVIDAT !!!
Organitzat per alumnes i famílies de
4t d’ESO per recaptar pels viatges
d’estudis.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
PROGRAMADES


Dia 10: Taller “Interpretem la mort”.
Museu de Menorca (1r ESO)



Dia 11: Promoció Hoquei (3r a 6è EP)



Dia 11: Taller Ball Menorquó (2n EP)



Dia 22: Taller “Coneix la Reserva de la
Biosfera” (4t ESO)



Dia 23: Taller “El repte de l’aigua” (2n
ESO)



Dia 25: Xerrada “motivació Universitària”
per la UIB (4t ESO)



Dia 26: Audició pedagògica de l'orgue de
Santa Maria (3r ESO)

DIIMARTS dia 16 de gener

Beneïdes animals: A les 17h a l’entrada de la capella

“DIA ESCOLAR DE LA
NO-VIOLÈNCIA I LA PAU”
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p a r a ha
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p
s e au mí
DIA 30 DE GENER
l c , la
am
í”.
Aquesta diada va ser va ser fundada l'any 1964 pel

poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal i Vidal i es
practica a escoles de tot el món el dia 30 de gener.

Aquest any ens
centrarem amb la
figura de Martin
Luther King
INICI CLASSES
Les classes se
reinicien el dia
8 amb horari
normal.

COL·LEGI COR DE MARIA

PROVES OFICIALS
CAMBRIDGE
Cap a mitjans de gener s’informarà a
alumnes i famílies de les dates de les
proves oficials Cambridge que es
realitzaran en el mes de maig.

Dia per determinar: Olimpíades a la pista
d’atletisme (5è EP, 6è EP, 1r ESO i 2n
ESO)

REUNIÓ FAMÍLIES I TUTORS 2N
TRIMESTRE
Durant aquest mes s’informarà a les famílies
dels diferents cursos d’una reunió entre el
tutor i els pares /mares per explicar la
situació de cada grup i explciar dels objectius
que es es treballaran d’aquí a final de curs.
EXÀMENS DE RECUPERACIÓ 1ª AVALUACIÓ I
CURSOS ANTERIORS
Els alumnes d’ESO faran les recuperacions de la 1a avaluació
del curs actual i també pels que tenen les matèries suspeses de
cursos anteriors entre el 10 i el 15 de gener.
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