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BENVINGUDA AL PROFESSORAT NOU QUE
TENIM A L’ESCOLA:
De nou, aquest curs tenim alguns canvis de professorat a
l’escola.
Enguany no estan treballant a l’escola:
• Juan, Pilar I Ros que s’han jubilat.
• Marina, Mª Jesús, Alícia que estan a altres escoles.
Els desitgem el millor per al seu futur.
El professorat nou és el següent:
• Cynthia , tutora de 1r B
• Mari Carme, mestra tutora de 2n A.
• Eduard és el tutor de 4t B.
• Joan B. és el tutor de 5é B
• Vanessa és la mestra de PT.
• Isabel és la professora d’A.Ll.

PER A PENSAR
“La paraula no té cap sentit mentres hi
hagen xiquets infeliços”. (Albert Einsten)

HORARIS
D’ATENCIÓ:
L’horari d’atenció al públic
per part del director, serà
tots els matins de 9 a 10
hores excepte els dimecres.
L’atenció a les famílies per
part del tutor/a serà els
dijous al migdia, a setembre i
juny de 13 a 14 h., i
d’octubre a maig de 12’45 a
13’30.
PER FAVOR: Us demanem
que no entreu a l’edifici a
esperar a l’alumnat, quedeu
amb ells fora a una zona del
pati.
SOLS es pot pujar a les
aules el dia de tutoria, els
DIJOUS al migdia.

A L’ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA:
Ja tenim l’escola oberta després del descans de l’estiu. Des de El Full, volen desitjar
un BON CURS ESCOLAR a totes les famílies de l’escola, a tot l’alumnat i a totes les
persones que treballem a l’escola (mestres, conserge, cuineres netejadores i
educadores). Us el desitgem ple d’il·lusions, sabent que amb l’esforç i treball
compartit aconseguirem mantenir el projecte de la nostra / vostra escola.

NOTÍCIES DE LA NOSTRA ESCOLA:
• Els pintors de l’Ajuntament ens han acabat de pintar tota la tanca exterior, així
com els banys de 3 anys.
• Personal de l’Ajuntament han repassat tot el pati de fulles.
• Les dones de la neteja durant juliol han fet una neteja a fons de l’escola i des del
dia 1 de setembre fent un repàs general.
• Al pati d’E.I. hi ha dues novetats per a jugar, a veure si les trobeu.
• Renovació dels serveis de 3 anys per acord del Consell Escolar. (ja us informem)

MOLT IMPORTANT

BONS AJUDA DE
LLIBRES PER A PRIMÀRIA
(Des de La Conselleria conjuntament amb el Ministeri
d’Educació).

AVUÍ Dijous DIA 8 ELS HEM REPARTIT.
Cal portar el DNI (del pare o de la mare).

Cal dir:
ROSELLA
No
AMAPOLA
ESCOLA
SOLIDÀRIA

LLIBRES DE TEXT:
Avuí hem repartit a tot l’alumnat la carta amb el llistat de llibres
de text que cal recollir ACÍ, AL MENJADOR, GESTIONAT PER
l’AMPA i els distribuirà la llibreria: MOIXERANGA de Paiporta.
Mireu bé les dates per passar amb el pagament del banc.
PER FAVOR RESPECTEU LES DATES DE RECOLLIDA.
DILLUNS DIA 12 LI CORRESPON A 5é i 6é.
L’alumnat des de 3r a 6é de PRIMÀRIA al paquet de llibres té
inclosa una agenda de la nostra escola, a la que hi ha
informació detallada d’interès.

LA NOSTRA ESCOLA

MENJADOR

L’1 de setembre de 1986 vam
començar l’escola en
Valencià al nostre Centre, per
tant aquest 1 de
Setembre ha fet 25 anys.
Aquest esdeveniment ho
celebrarem pròximament.
RETALLS en educació.
Enguany de moment no tenim
mestre de compensatòria ni
Educadores auxiliars. Us
mantindrem informats.

Avuí dijous dia 8 ha
començat ja el
menjador de
setembre.
Hem repartit un full
per poder inscriure’s
com a fixes
d’octubre a maig.
També hem repartit
el menú, si algú li
falta, pregunteu al
despatx.

NOTA SOBRE “EL FULL”
Com ja sabeu, aquest full informatiu serà el mitjà de
comunicació entre l’escola i les famílies del nostre alumnat,
eixirà el divendres de totes les setmanes o segons la necessitat.
Està obert a la participació de qualsevol persona (pare, mare,
mestre, mestra, alumne, alumna...) redactant articles o passantnos informació d’interès per a les famílies de la nostra escola.
Qualsevol article o noticia s’ha de lliurar a direcció com a molt
tard el dimecres de matí fins les 12’30 h.
* El repartirem (com sempre) al fill/a més xicotet/a de la família.
Esperem i desitgem la vostra col·laboració.
(Fins que entre tot l’alumnat de 3 anys, excepcionalment els 2
primers fulls els donarem a tots)

Si teniu llibres de text de
5é o 6é de
Matemàtiques que no
utilitzeu,
porteu-los a l’escola.

APARCAMENT:
Cal que respecteu les
zones marcades per
realitzar una parada les
famílies de l’escola. Les
targetes valen les del curs
passat, així i tot si
necessiteu la targeta com
a que sou de l’escola,
passeu pel despatx.
GRÀCIES.
RECORDEU: QUE A LA
CARRETERA DE LES
CORREGUDES
ESTÀ
PROHIBIT APARCAR I
ÉS PERILLÓS.
També cal recordar que
no es pot entrar amb el
vehicle a l’aparcament de
l’escola, aquest
aparcament sols és per als
treballadors del Centre.
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