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ESCOLA VERDA 

RECICLATGE: A la nostra escola volem      
aconseguir persones ecologistes que respecten el      
medi ambient i la natura. Per aquest motiu tenim         
unes quantes accions diàries que van aconseguint       
aquest sentiment. 
A totes les aules tenim unes papereres especials        
per a recollir el paper i els envasos. També tenim a           
la porta del despatx un contenidor menut per        
recollir les piles corrents i també les de botó, totes          
elles se les emporten a l’ecoparc. 

Podeu portar-les a l’escola si no teniu on fer-ho. 

 

EL NOSTRE PATI 

Al pati tenim molts espais per jugar i aprendre jugant. A l’entrada des del carrer hi ha un rellotge de                    
sol, un mapa de la comarca de l’Horta Sud (la nostra comarca), decorat amb les manetes dels                 
delegats i delegades de les classes i amb la ceràmica que va fer tot l’alumnat l’any que treballàrem a                   
Miró en la Setmana Cultural. També tenim un Sambori a la vorera que va de 4-5 anys a l’edifici de                    
Primària, una escultura entre els jardins, parcs, molts arbres, fonts i bancs per seure i raonar. 

Aquest pati no estava així quan es va fer l’escola, l’hem fet entre tots i totes any a any. Per favor                     
cuideu-lo, és per a tots i totes. 

 

9 D’OCTUBRE 

Aquestes setmanes, a les aules estem treballant els fets         
ocorreguts a l’any 1238, quan el Rei Zaian es va rendir el 28 de              
setembre a Jaume I, qui va ocupar València el 9 d’octubre.           
L’alumnat de 6é, està preparant la representació de la rendició i           
a resta de l’alumnat de Primària i de 5 anys està assajant unes             
dansades populars per commemorar aquest fet. 
 
Tal com ve el calendari, tot aquest acte es realitzarà el dijous            
dia 6 de vesprada, de 15:10h a 16:30h i serà de portes obertes. 
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HORT 

Encara està de guaret, però com va ploure molt         
l’altre dia està molt mullat i      
no es pot treballlar. En     
quan es puga entrar vindrà     
Carmelo amb el seu cavall     
i prepararem cavallons per    
sembrar ràvens. 

 CAL DIR 

LLOGAR 
           i no 

ALQUILAR 

 

ESCOLA SOLIDARIA 

Recollida de taps de plàstic: Aquest tema és una proposta de Carolina la             
tresorera de l’AMPA, i el que es recapte amb ells anirà destinat a la família de                
“Roberto”, un xiquet d’Albal que pateix una malaltia molt complicada i necessita            
operacions molt costoses. 

Podeu deixar-los a zona per davant de la sala de mestres.  

 

HORARI A PARTIR DEL DILLUNS DIA 3 D’OCTUBRE 

De dilluns a dijous de 9h a 12:45h i de 15h a 16:30h, i 
divendres de 9h a 13 h. 
L’hora de tutoria per atendre a les famílies és els          
dijous de 12:45h a 13:30h. 

 

JORNADES D’EXPRESSIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL 

L’alumnat de 5 anys d’Educació Infantil prepararà aquest curs per a les seues             
jornades d’expressió un projecte de cinema a l’escola. Estigueu preparats i           
preparades perquè l’estrena serà el 2 de juny de 2017. 

 

INFORMACIÓ AMPA 

La junta general ordinària la celebrarem el dia 11 d’octubre a les 18h 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. 

 


