
INFORMACIÓ 

Horaris de tutoria  
Educació Infantil, dimarts de 12 a 13h.  

Educació Primària, dimecres de 12 a 13h.  

1r d’ESO: Francisca Salvà, dilluns de 12,10 a 13,00 h.  

2n d’ESO: Tomeu Vich, divendres de 8,15  a 9 h.  

3r d’ESO: Isabel Rodríguez, dilluns de 12,10  a 13 h.  

4t d’ESO: Conxi Capllonch, dijous de 10,00 a 10,55 h.  

 

Reunió pares amb els tutors 
Ed. Primària:  1r i 2n EP: dia 4 d’octubre a les 17’15h.  

   3r i 4t EP: dia 5 d’octubre a les 17’15h.  

   5è i 6è EP: dia 6 d’octubre a les 17’15h.   

Ed. Infantil dia 9 setbre a les 9’30 i Ed. Secundària 14 Setem. a les 17h.  

 

Dies festius i vacances 
29 de setembre: Sant Miquel.  

12 d’octubre: Festa Nacional. 

17 d’octubre: Es Firó.  

1 de novembre: Tots Sants.  

6 de desembre: La Constitució.  

8 de desembre: La Immaculada.  

Vacances de Nadal: 22 de desembre jornada de matí. De 23 de 

desembre a 8 de gener. Inici classes dia 9 de gener.  

27 de febrer: Festa de lliure elecció del centre.  

28 de febrer: Festa Escola Unificada.  

1 de març: Dia de les illes balears. (Dimecres de cendra).  

Vacances de Pasqua: Dia 12 d’abril jornada de matí. De 13 d’abril a 23 

d’abril. Inici de classes dia 24 d’abril.  

1 de maig: Dia del treball.  

Cal tenir en compte que tenen la consideració de dies festius durant el 

curs tots aquells que determini la Conselleria de treball.  

Més informació 
Escola matinera: A les 8 h.  Servei de menjador. Setembre  i juny 

jornada  continuada. D’octubre a maig jornada  matí i horabaixa. 
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Benvolgudes famílies, 

 
Les Escoles de les Germanes de la Caritat Sant Vicenç de Paül han escollit 

l’objectiu EDUCAM per a una ecologia integral per al curs escolar 2016-2017. 

Conscients de que és un objectiu molt ambiciós, tal volta només tendrem 

temps d’iniciar la seva implantació i que, segurament, l’haurem de continuar 

treballant en els  propers cursos. 

L’ecologia integral inclou l’estudi de les relacions dels éssers vius amb el 

medi ambient i, en particular, la incidència de l’ambient en la vida i els 

comportaments dels éssers humans. 

En parlar d’ecologia integral parlam de destrucció del planeta; de pobresa 

extrema; de països que són cada vegada més pobres; de persones que se 

senten abocades a perdre la seva dignitat per poder viure; de persones que 

arrosseguen una necessitat compulsiva de comprar, posseir, consumir i que 

pot conduir-los a la pèrdua del sentit de la vida. 

 

Com que estam en un món interrelacionat el que uns tuden, seria el menjar 

necessari per als altres. Hauríem de ser capaçps de repartir tot allò que uns 

acaparen de forma “incontrolable i salvatge”. 

 

L’ecologia integral és la defensa de la vida de tots i cadascun dels éssers vius 

vegetals, animals i ser humans i la defensa de la seva dignitat en tots i cada 

un dels instants de la seva vida, des de la seva concepció fins al darrer alè de 

vida.  

És una llarga llista de punts sensibles que al llarg del curs desglossarem en les 

Cartes a les famílies, amb la finalitat de sensibilit-zar-nos tots, petits i grans, 

de la gravetat del problema i amb la voluntat d’aportar el nostre granet 

d’arena a la seva solució i, en tot cas, no agreujar-lo. 

 

Oferim una Pregària del Papa Francesc per demanar l’ajuda de Déu davant aquesta 

problemàtica immensa. 

Déu omnipotent, 

que estàs present en tot l’univers 

i en la més petita de les teves criatures, 

Tu que embolcalles amb la teva tendresa tot el que existeix, 

vessa damunt nosaltres la força del teu amor 

per tal que cuidem la vida i la bellesa. 

Omple’ns de la teva pau, 

perquè visquem com a germans i germanes 

sense fer mal a ningú. 

Déu dels pobres, 

ajuda’ns a alliberar 

els abandonats i oblidats de la terra  

que tant valen als teus ulls. 

Cura les nostres vides, 

per tal que siguem protectors del món i no depredadors 

perquè sembrem bellesa 

i no contaminació i destrucció. 

Toca els cors dels que cerquen només beneficis 

a costa dels pobres i de la terra. 

Ensenya’ns a descobrir el valor de cada cosa, 

a contemplar amb admiració, 

a reconèixer que estam profundament units 

a totes les criatures en el nostre camí cap a la vostra llum 

infinita. 

Gràcies perquè estàs amb nosaltres cada dia. 

Encoratjar-nos, per favor, en la nostra lluita per la justícia, 

l’amor i la pau. 

 

Margalida Moyà 

Delegada d’ensenyança GG de la Caritat 

 


