
                            

 

        EE  ll      F F u u llll        
A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE SISÉ DE PRIMÀRIA

Demà dissabte  a  l’Institut  Berenguer  Dalmau de Catarroja  és el  matí  de portes
obertes per a totes les famílies que vulguen visitar el centre i assabentar-se del seu
programa educatiu.
Ja sabeu, esteu convidats com a pares i mares d’alumnat de sisé que el proper curs
passaran a Secundària.

ESCOLA VIVA
“  Teatre en anglès” 
Dins de la Comunitat d’Aprenentatge, des del curs passat l’alumnat de 4t està fent
grups de conversa en anglès. Enguany també i durant aquestes setmanes estan
interpretant un teatre en anglès.
Visita a l’IES Berenguer Dalmau
L’alumnat de 6é va anar de visita organitzada a l’IES el passat dimecres, els van
acollir molt bé i els van fer activitats per mostrar el Centre.
També ahir dijous es va celebrar ací a l’escola una reunió informativa per a les
famílies de 6é sobre el pas a l’Institut.
SAMARRETES
Està oberta la comanda de les samarretes fins el dia 8 de març. Les comandes les
recull cada mestre, després farem la comanda de tota l’escola.
FALLES
Enguany no hi haurà classe els dies 17 i 18 de març.
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ESCOLA VERDA
Hort escolar
Les  creïlles  estan  encara  baix  del  cavalló,
estarem a  l’aguait  per  veure  quan ixen  les
primeres plantetes creïlleres.
Jardí de 5 anys
Ja tenim unes quantes floretes.
Pati 
L’ametler que tenim davant del rocòdrom ja té
flor.
Galliner
Ja hem recollit  8 ous,  sembla que estan ja
quasi situades a l’escola.

ENHORABONA
Des del  Full  volem donar-los  la
enhorabona  a  dos  alumnes  de
6é  que  han  participat  en  el
XXVIII d'Espanya Infantil d'hivern
de salvament i socorrisme.
Christian Maya ha guanyat dues
medalles:

• Or, en 4 x 50 de tub rescat.
• Argent,  en  4  x  50

obstacles.
Tania  Rengel  ha  guanyat  una
medalla:

• Bronze, en 4 x 50 maniquí.

http://www.escolajaume.com/


Cal dir:  Cal dir:  

PASSAR L’ESTONAPASSAR L’ESTONA

No  No  PASSAR EL RATOPASSAR EL RATO

SAMBORI
Els finalistes del centre que van a la fase comarca són:

• Natàlia Garcia i Leal de 2n A amb “La bruixa curuixa”.
• Úrsula Naharro i Ballester de 2n A amb “El llop i la granota”.
• David Mollà i Emper de 2n B amb “Expedient Warren”.
• Natàlia Hervás i Guillem de 2n B amb “El pardalet Martinet”.
• Lucia Merlos i Zarcero de 3r A amb “Un món obscur i tenebrós”.
• Joan Beltran i Gonazàlez de 4t A amb “Un drac sense foc”.
• Rubén Maria i Hernández de 4t A amb “Una flor meravellosa”.
• Xavier Castelló i Muñoz de 4t B amb “ El planeta Apdeob”.
• Paola Ferrando i López de 4t C amb “Un sang de llop”.
• Carles Sempere i Martínez de 5é A amb “El misteri musical”.
• Aitana Olmos i Nuño de 5é B amb “El misteri de Kenia”.
• Inés Soriano i Monzó de 6é B amb “La font encantada”.
• Carmela Romeu i Blanch de 6é B amb “El col·legi encantat”.

PORTES OBERTES A
LA NOSTRA ESCOLA

La  nostra  escola:  tindrà  portes
obertes  per  a  les  famílies
d’alumnat nascut l’any 2011, serà
el dimecres dia 6 a les 9’10 i  a
les  16’40.  La  invitació  la
repartirem  a  les  escoletes  el
dilluns 24.
Si  conegueu famílies  que tenen
fills/es  del  2011,  els  podeu
convidar  a  vindre  a  les  portes
obertes.

TELÈFONS
Si  teniu  alguna  modificació
als  números  de  telèfons
personals,  o  de  casa,  és
MOLT  IMPORTANT  que
passeu pel despatx per tal de
modificar-los,  per  poder
localitzar-vos  en  cas  de
necessitat.

ESCOLA SOLIDÀRIA
UN EURO LLAVOR DE SOLIDÀRITAT

Encara està oberta la recollida per aquest
projecte  coordinat  per  Amnistia
Internacional i Escola Valenciana, serà fins
el dia 26.

SOPAR D’HIVERN DE GUAIX

Demà dissabte a les 20 hores es celebrarà
un homenatge a Miquel  Gil  i  a  les  escoles
que fan ensenyament en valencià fa més de
25 anys. També tindran el seu reconeixement
les escoles que han començat aquest curs.
El sopar serà al Mas d’Estrela.


	DATA: 21 de febrer de 2014
	ESCOLA VIVA
	ESCOLA VERDA
	ESCOLA SOLIDÀRIA
	TELÈFONS

