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Per favor: llegiu-ho bé i amb tranquil·litat. Gràcies.
BENVINGUDA AL PROFESSORAT NOU QUE TENIM A L’ESCOLA:
Estem a l’espera de les substitutes de Maria G, de 3 anys i Sònia de 5 anys.
BENJAMIN que enguany està al Joan Esteve d’Albal ens dona records, nosaltres
també el recordem i li desitgem que gaudeixca del seu treball com a mestre de
música.

REUNIONS INICIALS DE PRINCIPI DE CURS
AMB ELS PARES I MARES PER CLASSES:
Durant els dies del mes de setembre el/la mestre/a tutor/a del vostre fill/a us
convocarà a la reunió inicial de principi de curs per tal d’informar-vos en general de
la marxa del curs.

ESCOLETA MATINERA I TRANSPORT ESCOLAR
Les dues coses les organitza l’Ajuntament.
Per a qualsevol consulta adreçar-se a l’Ajuntament, departament d’Educació telèfon
96.126.13.01 extensió 230. L’escoleta matinera ja està en marxa.

MENJADOR ESCOLAR
•
•
•
•

Està en marxa des del dia 8 de setembre.
URGENT: Si s’han de quedar d’octubre a maig, cal que porteu a la porta del despatx el fullet
de les dades bancàries (era fins avuí).
Beques: en quan siguen definitives les llistes ho farem saber a les famílies.
Activitats extralectives (estan en estudi a hores d’ara): Repartirem el full per a les inscripcions
en quan estiguen concretades, doncs tenim un Consell Escolar el dilluns 26. L’inici de les
activitats serà el dia 17 d’octubre (si pot ser).

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL MENJADOR:
Està adreçada especialment per a les famílies noves a l’escola (de 3 anys) però
és oberta a qui vulga assistir.
DILLUNS 26 A LES 19 HORES, AL MENJADOR.
Es tracta d’explicar el funcionament especialment del menjador durant aquest curs
escolar. Recordar el tema de LA VESPRADA DELS DIVENDRES.

RECORDEU QUE L’ESMORZAR DE
TOTS ELS DIMECRES DEL CURS.
CAL QUE SIGA UNA FRUITA.

COSES IMPORTANTS:
L’AMPA NO COBRA QUOTES, la vostra ajuda és amb
les rifes durant el curs i ara amb la compra dels llibres
ací, els guanys que poden recollir després s’utilitzen
per a les activitats extraescolars que es fan a l’escola.
(AL LLARG DEL CURS US ANIREM DETALLANT
PUNTUALMENT TOTES LES QUE PAGA L’AMPA).
Atentament:
Mª Jesús Vila (Presidenta de l’AMPA) i
Vicent Moreno (Director)

PER A PENSAR

“Una llengua s’aprèn quan s’utilitza”

Cal dir:
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LA NOSTRA ESCOLA VERDA I VIVA
LA PEIXERA: Ahir dijous ja es va emplenar de nou la peixera de l’escola (passadís de
l’edifici gran). Tant els animalets (fauna) com les plantetes (flora) així com l’aigua inicial,
són dels “ULLALS” de l’albufera (de Baldoví a la muntanyeta dels Sants de Sueca, del
Barret i del Forner a El Romaní).
La fauna que tenim és la següent: Gambusies (peix meja mosquits). Gambetes de 2
classes, 3 anguiletes, carrancs, caragols i 1 aranya.
La flora que tenim és la següent: són plantes aqüàtiques i fan flor, els seus noms populars
són Cua de rata fina i Pèl de l’Albufera.
AL PATI QUE ESTAN FENT: Estem de celebració de 25 anys d’Escola en Valencià. De
moment hi ha un rellotge de sol a l’entrada (si que funciona), i la paret que han fet és per
posar un mapa de les comarques del país valencià. Ja us contarem més coses.
HORT ESCOLAR
De moment tenim tot el camp en GUARET, ara caldrà regar-lo per poder tenir-ho de saonada per
treballar-lo amb el tractor.
Aneu observant el paisatge de l’hort que anirà canviant cada setmana.
Enguany anem a treballar les collites de les quals ens mengem els fruits: primer sembrarem faves
i en acabar allà a la primavera plantarem carabasses per a setembre del 2012.

JARDINET DE 5 ANYS
També el tenim de GUARET. Ara quan es puga Luis el conserge traurà els bulbs de l’any
passat. Més endavant el treballarem i prepararem per sembrar de nou l’alumnat de 5 anys.

AMPA
•

Distribució dels llibres de text AMPA / MOIXERANGA: La Moixeranga vé a l’escola (per un
acord amb l’AMPA), qualsevol errada no és d’ells, és nostra (AMPA I ESCOLA). Enguany la
distribució està funcionant millor, cada comanda estava pesonalitzada si havia fet la reserva a
Juny. Si hi ha algun embolic, s’intentaran solucionar tots els casos que es puguen.
Per a tot el que quede pendent l’AMPA ha estat avuí divendres 16 i estarà el dilluns 19 també.
• BO DE LLIBRES, d’ell sols es podia descomptar els llibres. L’ha rebut tot l’alumnat de Primària
(està donada conjuntament per LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ (de la Comunitat
Valenciana) I EL MINISTERI D’EDUCACIÓ (de l’Estat Espanyol).
Tota la feina que es fa entre l’AMPA i l’ESCOLA és per millorar l’atenció a l’alumnat. Coordinar la
distribució dels llibres és per aconseguir que el més prompte possible els tinguen a les aules.
Per tant entre totes les persones de la Junta de l’AMPA i la Direcció del Centre mirarem de
solucionar tots els embolics que s’hagen produït.

