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ESCOLA VIVA:
“FESTA DEL NOU D’OCTUBRE”
Com sabeu pels vostres fills i filles, durant aquests dies hem estat treballant la celebració del 9
d’octubre, el rei en Jaume i la seua entrada a València.
A més a més, l’alumnat del 1r Cicle (1r i 2n) ha realitzat un taller de cuina per elaborar una
“mocadorà” amb massapà. Gràcies a totes les persones que ho han fet possible.
Ahir dijous de vesprada l’alumnat de 6é ens representà la batalla i rendició de la ciutat de València i
el seu rei Zayenn al rei Jaume I. També la resta de l’alumnat va fer unes danses valencianes,
l’alumnat de 3r les ballarà a la primavera.
Molts gràcies per la vostra feina.

HORT ESCOLAR I JARDÍ DE 5 ANYS
Tenim l’hort quasi preparat però al ploure tant l’altre dia, estem
esperant que s’asseque prou per poder entrar. La feina del
tractor ja està feta. Si no passa res, el programa és que el dilluns
dia 11 vinga Carmelo amb el seu cavall a preparar els cavallons,
i a continuació durant tot el dia plantar els ràvens. El jardí de 5
anys estan ja planificantlo. Us mantidre’m informats.

ASSEMBLEA DE DELEGATS/ADES
Ja està en marxa, ahir mateix, dijous dia 6, hem celebrat la primera. L’alumnat representant ajuda a
fer possible amb les seues propostes i idees l’escola que somien.

PER SI US INTERESSA
DIUMENGE DIA 9 D’OCTUBRE
Manifestació per la nostra llengua a les 18 h. a la plaça de Sant Agustí. Escola
Valenciana portarà la pancarta de UN PAÍS D’ESCOLES. Estem quedant a la porta
de l’església de Sant Agustí a les 17’40h.
US ESPEREM!
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ A L’ESCOLA
Al pròxim full posarem un apartat per inscriure’s. També estem recollint persones interessades en aprendre.

PER A PENSAR
“Les persones no saben de què són capaços, fins que ho intenten.” (Anònim)

BEQUES DE MENJADOR
Continuem a l’espera de les
llistes definitives i de la
resposta a les reclamacions.

CAL DIR
CAVALCADA
i no

CAVALGATA
ENTRADES I EIXIDES DE L’ESCOLA
MATÍ
Entrada: La porta de les bicicletes s’obrirà a les 8:50h i a les 8:55h la del Carrer Rei En Jaume, i es tancaran
a les 9:05h (primer la de les bicicletes). Si algú es queda tancat al pati, ha d’eixir per l’aparcament tocant al
timbre i li obrim.
Eixida: La porta de les bicicletes s’obrirà a les 12:40h i a les 12:43h l’altra, de dilluns a dijous i a les 12:55h i
12:58h el divendres.
VESPRADA
Entrada: La porta de les bicicletes s’obrirà a les 14:55h i a les 14:57h l’altra. Es
tancaran a les 15:05h.
Eixida: La porta de les bicicletes s’obrirà a les 16:25h i l’altra a les 16:27h. Es
tancaran a les 16’45 fins l’endemà.
APARCAMENT
Es recomana vindre a peu o amb bicicleta. Si així i tot no pot ser, cal que utilitzem
tots/es com cal els llocs d’aparcament en bateria reservats per a l’escola.
INFANTIL 4 i 5 anys
Demanem a les famílies que acompanyen els xiquets i xiquetes sols fins a la porta.
Gràcies per la vostra col∙laboració.
BICICLETES
Es recomana a tot l’alumnat que ve amb la bicicleta que entre per la porta que dóna junt al parc de “El
Secanet”, doncs per l’altra part no hi ha carril bici. Per organització, eixa porta l’obrirem primer. Igualment us
recomanem deixar la bici encadenada a l’aparcament.

INFORMACIÓ AMPA
La 
junta general ordinària la celebrarem el 
proper dimarts 11 d’octubre a les 18h
al menjador, amb servei de ludoteca
per atendre als xiquets i xiquetes al pati.
Totes les famílies de l’escola formen part de l’AMPA així que esteu totes convidades
a participar.
ACYPE regala quatre xecs de 5€ a cada alumne/a de l’escola que haja fet el
pagament de la quota de l’AMPA per a fomentar el comerç local (condicions al
facebook d’ACYPE). Els repartirem al despatx de l’AMPA en aquest horari:
●
●
●
●

Dilluns 10, a les 9:15h a 4t, 5é i 6é.
Dimarts 11, a les 9:15h a 1r, 2n i 3r.
Dijous 13, a les 9:15h a infantil.
Si algú no pot també estarem de vesprada eixos dies entre les 15:30h i les 16:20h.

Activitats complementàries de migdia i vesprada
, s’ha repartit a l’alumnat la circular informativa.

