
AQUEST MES HEM
GAUDIT DE MOLTES

SORTIDES!!! 

Els alumnes de primària i secundària vam anar a
diferents espais del nostre entorn per donar la
benvinguda al nou curs. Els alumnes de primer i
segon de primària vam gaudir del paisatge i la
natura de les valls de Sorteny. Els alumnes de
tercer i quart vam anar a Sa Calma i a partir de
proves i endevinalles vam descobrir diferents
elements paisatgístics i naturals de l'entorn. Els
alumnes de cinquè vam fer una excursió pel camí
vell d'Engolasters i els de sisè ens vam dedicar a
estudiar l'aigua del riu Madriu i el bosc de la
Ribera que estan en un estat excel·lent. Per
últim, els alumnes de primer i segon d'ESO vam
anar a Engordany i els de tercer i quart vam
visitar la casa Rull de Sispony.
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EN CLAU DE VALOR

MES MISSIONER

El mes d'octubre ha sigut el mes misioner des de
l'escola vam voler donar molt enfasi al mes i el vam
celebrar de formes diferents. Els alumnes d'infantil
i primària van fer un viatge virtual per les missions
Janerianas en el món. Guinea Equatorial va ser la
nostra primera parada la comunitat de Niefang,
després ens vam desplaçar a Colòmbia
concretment a Bogotà. El nostre tercer destí va ser
Urugai a las piedras departamento de canelones, el
valle de Santiago Mexic va ser el nostre quart destí,
i per últim vam arribar a Xile a la zona de Copiapó.
La intenció d'aquest viatge era plasmar de forma
virtual per on està distribuida la nostra
congregació en les diferents missions i
conscienciar als alumnes de l'esperit missioner
d'ajuda i estimar els qui ens envolten.

Els alumnes de secundària van treballar
de diferents maneres el mes missioner.
Els alumne de primer de la ESO van
dedicar paraules d'admiració per els
missioners a Xile en la missió Caridad sin
fronteras. Els alumnes de segon van
enviar un missatge a les missions de
Niefang. Els de tercer de primària van
descobrir que el missionat es un treball
generós i desinteressat que no només
ajuda els qui ho reben si no els qui ho
expliquen. Per últim, els alumnes de
quart van aprendre el valor de la missió i
es van quedar amb paraules molt
importants com compassió i compartir. 


