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MOLT IMPORTANT: INFORMACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
L’entrada des del parc del Secanet és compartida entre les persones que
vénen amb la bicicleta i les que vénen a peu. Des del Consell Escolar
demanem a tots els usuaris que siguen respectuosos amb la resta: pel
caminet del parc les bicicletes han d’anar amb precaució circulant per
la dreta (així a la porta d’entrada baixen per la rampa) i els que van a
peu caminen per l’esquerra.
Dins de l’escola la NORMA és “S’ha de conduir la bici a peu en horari
d’entrada

i eixida”, per tal d’evitar accidents.
Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.
ESCOLA VIVA
OBRIM LA BIBLIOTECA:
A partir del dia 21 obrirem de nou la nostra biblioteca .
Cada dia a l’hora del pati s’obrirà per poder fer prèstec de llibres de
lectura. Per les vesprades, de 16:45 h a 17:45 h, alguns dilluns es faran
animacions lectores, els dimarts i dimecres estarà oberta com a
BIBLIOTECA TUTORADA, i el dijous per al prèstec de llibres de
lectura d’infantil.
Necessitem més voluntaris per col·laborar en preparar animacions
lectores i atenció en biblioteca tutorada. Si algú s’anima pot preguntar en
Direcció i el posarem en contacte amb la Comissió de Biblioteca.
Alumnat en pràctiques: Des del dia 14 de novembre i fins al 23 de
gener tenim 3 alumnes en pràctiques a l’escola. Fins el proper dijous
estan rodant per tota l’escola, i el divendres s’adscriuran a una aula.
BENVINGUDES, us desitgem que gaudiu i aprengau molt de la nostra
escola i les persones que la fem possible.

ESCOLA EN VALENCIÀ. LA NOSTRA ESCOLA.
ANIVERSARI DEL VALENCIÀ. El proper dimecres dia 23 de novembre, farà 33 anys de l’aprovació de la
LUEV (Llei d’Ús d’Ensenyament del Valencià). L’any 1983, les Corts Valencianes reunides a Alacant la van
aprovar sense cap vot en contra. Aquesta llei ens permet fer escola en valencià i que el valencià estiga viu i
siga oficial com el castellà.
CURS DE VALENCIÀ I VOLUNTARIAT PER APRENDRE I ENSENYAR VALENCIÀ.
Tenim un grup ja en marxa els dijous de vesprada de 15 a 16’30.
També està oberta la possibilitat de fer un grup de conversa una vesprada de 15 a 16’30 o de fer parelles per
poder aprendre a parlar en valencià.
Si us interessa alguna opció i encara no esteu en marxa, passeu pel despatx i pregunteu.
Gràcies.

INFORMACIONS DES DE L’AMPA i ESCOLA
AJUDES DES DE L’AMPA A L’ESCOLA.
L’AMPA aquest curs ens ha subvencionat ja aquestes activitats:
L’activitat de celebració del 9 d’octubre i la pintura del dissabte dia 12 de novembre.
També ens han pressupostat 200 € per a cada Comissió de treball i per a cada Jornada d’Expressió.
OBJECTES PERDUTS
Al despatx tenim unes claus, un rellotge i una polsera, si us falta alguna cosa d’aquestes, passeu per si foren
vostres.
La Perxa dels Objectes Perduts la tenim plena de samarretes, sudaderes i jaquetes. La propera setmana, el
dijous de matí, durem tot a un contenidor de roba per reutilitzar, si trobeu a faltar alguna cosa podeu anar a fer
una ullada abans del dijous.
Aconsellem a les famílies fomentar en els xiquets i xiquetes actituds responsables front al valor de les coses i
el consum, i si fos necessari marcar amb el nom en una etiqueta les peces de roba.
Cada mes trobem gran quantitat de roba perduda que, tot i deixar-la en un lloc visible i visitat habitualment per
l'alumnat, ningú la identifica com a seua ni la reclama.
ESCOLA SOLIDÀRIA
Pròximament us informarem de la campanya solidària que promou Escola Valenciana que enguany, l’any
passat var ser adreçada a ACNUR per la crisi dels refugiats.
XERRADA A L’ESCOLA “PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES”
Des de l’a Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Addictives dels Serveis Socials de l’Ajuntament de
Catarroja, el proper dimarts 22 de novembre ens faran una xerrada sobre prevenció de conductes addictives,
adreçada especialment a les famílies de l’escola. Serà al menjador de 16:45h a 17:45h.

AGENDA CULTURAL
Celebració del Dia internacional dels Drets de la
Infància. El diumenge 20 al Parc 8 de març,
d’11’30 a 13’30h, tallers familiars, fotocol, teatre
de titelles i més coses. Organitza l’Ajuntament de
Catarroja.
MARATÓ DE VALÈNCIA des de les 8:30h del
diumenge.
Veure página web recorregut.

VIATGE A LA NEU
Enguany la proposta és compartida amb el Bertomeu Llorenç, anirem a Valdelinares 3 dies i serà a
finals de gener. La proposta és per a l’alumnat de 1r a 6é d’Educació Primària.
Si esteu interessats/ades en el que vostre fill/a participe d’aquesta activitat, empleneu aquest fullet i
farem llista a veure si en som suficients.
En/Na

_________________________________________________

pare/mare

de

l’alumne

______________________________________ del curs ____________ estic interessat/ada en que
el meu fill/a vaja al viatge a la neu i volem conèixer les condicions per a decidir.
Dades de contacte: Correu electrònic ______________________________ Telèfon ___________

