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ESCOLA VIVA 
DISSABTE ROIG  
Demà, dissabte dia 12, entre les 9 i les 14 h, estarem a l’escola fent feina per posar bonic el pati i                      
l’escola. Si veniu porteu roba velleta doncs el treball és de pintura. Treballarem entre les 9 i les 14 h                    
i pel mig un esmorzaret detall de CAPS, l’empresa del menjador. Els treballs a realitzar seran els                 
següents: Pintar uns núvols que tenim a la paret de l’edifici de 3 anys, pintar el joc de l’enredat,                   
pintar la caseta de jocs de pati i pintar bonic l’espai de joc que tenim darrere de 5 anys. 
A més a més, també farem una xicoteta obra en un jardí i algunes tasques de manteniment i millora                   
d’instal·lacions que proposa la Comissió TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement). 
 
VOLS GAUDIR DEL PATI QUAN ACABEN LES CLASSES? 
Pots fer-ho el dijous dia 17 de 16’30 h a 17’30 h. No oblides vindre acompanyat d’un adult i                   
respectar les normes del pati. Organitzat per la Comissió de Màgics. 
 
EXCURSIÓ A “VALÈNCIA ANTIGA”  
L’alumnat de 1r i 2n per fi ha realitzat la seua eixida a la València antiga dins del projecte del Rei En                      
Jaume, doncs fins ara els dimarts que estava programada havíem tingut pluja. Va ser molt profitosa i                 
s’ho van passar molt bé. Els proposarem que facen de guies amb les seues famílies. 
 
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL I PROGRAMA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA 
Hui divendres s’ha celebrat el claustre de mestres per a aprovar la Programació General Anual i el                 
Programa d’Actuació per a la Millora Educativa, el proper dilluns es presentaran al Consell Escolar.               
Aquestos documents són normatius i estaran disponibles per a consulta de qualsevol membre de la               
Comunitat, si algú té interés en consultar-los cal preguntar en Direcció. 
 
BIBLIOTECA DE L’ESCOLA 
La Comissió Pedagògica ha programat, entre aquesta setmana i la propera,           
unes animacions lectores per tal de presentar la biblioteca a cada classe i             
en breu l’obriran per a fer préstec de llibres. 

 

ESCOLA SOLIDÀRIA 

Pròximament us informarem de les propostes de la nostra escola per           
educar-nos i practicar la solidaritat. A partir de l’1 de desembre Escola            
Valenciana iniciarà la campanya “Un Euro llavor de solidaritat”. 
 
L’alumnat del Grau Superior d’Educació Infantil de l’Institut Berenguer         
Dalmau, de Catarroja, ens convida a col·laborar en una replega de material            
per a la fundació Ronald McDonald de València. Es poden aportar contes,            
joguets i làmines de goma eva. 
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NOTÍCIES DE L’ALUMNAT 

El Mercat Central de València està en front de la Llotja, en el centre de               
la ciutat. És molt gran i important. L'edifici és bonic i té valor artístic. Té               
armadura de ferro i destaca la ceràmica i les seues vidrieres. Hi ha tot              
tipus de parades d'aliments. 
Enguany celebra el 100é aniversari de la seua construcció.  
                               La classe de 3r C. 
 

El passat 8 de novembre als Estats Units es celebraren les eleccions i ha guanyat Donald Trump.                 
Tothom està molt preocupat per les seues manifestacions insolidàries cap a les persones i cap al                
Planeta. La nostra classe espera que els fets futurs siguen millors que les seues paraules. Hem de                 
pensar bé a qui triem per a que ens represente. 
           La classe de 3r A. 

 

FELICITACIONS 
 
A les famílies del primer cicle. Com cada curs, amb la col·laboració de les famílies, ja han començat aquest                   
dimecres els tallers del primer cicle. 
A l’alumnat de 6é. Tot l’alumnat de 6é participa en la gestió del projecte “Jocs de Pati”, aquesta setmana han                    
complit la primera rotació d’encarregats de la caseta. Cada dia, gràcies a ells, la resta d’alumnat de primària té                   
l’opció de demanar jocs i gaudir jugant el temps de pati. Estan complint la seua tasca                
estupendament. 
  

SALUTACIONS A NÚRIA BLANCH, LA NOSTRA MESTRA DE RELIGIÓ 
Aquesta setmana Núria, la mestra de religió, s’ha sotmès a una intervenció que venia              
esperant des de fa uns mesos. Ha eixit tot molt bé, ara li espera un procés de                 
recuperació que de segur el superarà sense problemes amb la seua força constant i              
prompte la tindrem ací amb l’energia de sempre. 
Des de El Full, i en nom de tots els membres de la Comunitat, volem enviar-li una forta                  
abraçada i molts besets. 

 

BLOC DE MÚSICA 

La mestra de música de primària, Jacqueline, ha creat un bloc de l’àrea com              
a banc de recursos didàctis de tot el que es treballa a classe i servirà també                
per a que l’alumnat tinga localitzats fàcilment els jocs musicals i exercicis            
que ha de practicar durant la setmana. És recomanable fixar-se una estona            
algun dia de la setmana per a la pràctica musical a casa, i així assolir millor                
els continguts d’aquesta àrea tan enriquidora però que sols conta amb una            
sessió setmanal dins del currículum oficial. 
 
L’adreça del bloc és: http://blocmusicajaume.blogspot.com.es/ 
També podeu accedir a través de la web de l’escola. 

 

ESCOLA VERDA 

Com ja sabeu, la nostra escola vol educar en el respecte al Medi Ambient i tots els valors d’Educació i                    
respecte amb la nostra Terra. 
Tenim recollida de piles a la porta del despatx, recollim a les classes el paper per a reciclar (papereres                   
blaves) i també els envasos (papereres grogues). Tenim 2 contenidors d’envasos a l’aparcament. 
A les aules, una vegada tenen plenes les papereres de colors, els encarregats de cada classe les baixen als                   
contenidors grans. 
Hort: Tenim en marxa els ràvens, que ja van creixent. 
Jardí de 5 anys: La programació de la plantada serà com el curs passat, a partir de gener. 
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