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INFORMACIÓ DES DE L’AMPA I L’ESCOLA
Agenda de l’escola: Està personalitzada per a la nostra escola i es treballa a les tutories des
de 3r a 6é, serveix per organitzar-se les tasques etc. Inclou frases per reflexionar, calendari,
mapa de la comarca, de les comarques del País Valencià, notes d’autorització, justificants
d’absències de l’alumnat, etc.
Assegurança escolar 8 € : És voluntari i cobreix l’atenció primària amb un servei metge i
d’auxiliar que acudeix a l’escola. En cas de necessitat d’atenció d’hospital hem de localitzar a
la família (per tant els telèfons que hem de tenir a l’arxiu de l’escola han d’estar actualitzats).
L’alumnat que no el tinga, s’avisarà a la família sempre que es necessite per algun accident
escolar.
Aportació per a l’ESCOLA escola 14 € (no és per a l’AMPA):
Aquest concepte estem sol·licitant-lo des de fa ja 20 anys (també és voluntari, però necessari
per a una escola Pública com la nostra amb recursos econòmics limitats. Els comptes estan a
disposició de qui els sol·licite). Per tal que us feu una idea aproximada, amb la donació de les
famílies S’INTENTARÀ pagar els fulls, fotocòpies, paper higiènic i sabó que s’utilitzen al
llarg del curs. Aquesta aportació per alumne s’acordà al CONSELL ESCOLAR. ÉS PER
ALUMNE (no per família), l’explicació és fàcil, cada alumne té els seus fulls i còpies individuals
per als treballs de classe, l’ús del sabó i paper higiènic també és individual. Tots aquestos
conceptes es paguen des de l’escola.

HORARI PER AQUEST CURS D’OCTUBRE A MAIG.
De dilluns a dijous l’eixida de matí serà a les 12’45 h. i de vesprada a les 16’30 h.
Els divendres l’eixida serà a les 13 h. i NO HI HAURÀ CLASSE LA VESPRADA DEL
DIVENDRES.
El professorat realitzarà sessions de formació i treball els divendres de 13 a 15 h. I de dilluns a
dijous de 12’45 a 13’30 h.
Aquest horari està sol·licitat pel Consell Escolar del Centre i autoritzat per Conselleria.

EXAMEN DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
L’últim dia per fer el pagament de les taxes per poder examinar-se és el dia 30 de setembre. Els exàmens
són a novembre.
Tota la informació a la web de Conselleria.
IMPORTANT:
Igual que el curs passat, enguany intentarem organitzar un grup de mares/pares que estiga interessat en tenir
classes de valencià.
PER FAVOR si us interessa podeu emplenar aquesta butlleta i lliurar-la a Direcció fins el dia 7 sense cap
compromís.
En tenir-les totes farem una reunió i acordarem el nivell i horari

NOM I COGNOMS: __________________________________________
NOM DEL/A FILL/A :___________________________ CURS : _______
ESTARIA INTERESSAT/ADA EN EL NIVELL __________________ DE VALENCIÀ
(Poseu Elemental, Mitjà o Superior)

Tfs de contacte: __________________________________________

9 D’OCTUBRE
El grup del 9 d’octubre ens informarà la propera setmana de les
activitats que es van a realitzar al centre.
Però de moment està concretat que serà el dia 7 al matí, l’alumnat
de 6é està preparant l’acte de representació de la rendició de
València.
La propera setmana us concretem tot el programa.

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE 1r DE PRIMÀRIA
Us demanem per favor que no entreu a acompanyar-los.
A l’eixida, els germans majors deuen esperar-los també fora de
l’edifici i no a les portes de les aules.

BEQUES DE MENJADOR
En quan tinga’m la informació, l’encarregada de menjador
repartirà una nota informativa a tot l’alumnat que haja estat inclòs
aquest curs. Aquesta beca serà efectiva a partir del mes
d’octubre.
AHIR MATEIX, VAM CRIDAR I ENCARA NO SABEN RES

Cal dir:
RAPID
No
RAPIT
REUNIÓ
DEL MENJADOR
Serà el dilluns 24 a les 19
h. al menjador de l’escola.
Anoteu-ho a l’agenda.
Es tracta d’explicar el
funcionament especialment
del menjador durant aquest
curs escolar. També de
manera
especial
la
vesprada del divendres.

SANT MIQUEL: El proper dijous dia 29 no hi ha classe és la festa
grossa de Catarroja

EL RACÓ DE L’ALUMNAT






Les xarxes de ping pong s’han trencat.
Les construccions del mur van molt endavant.
Creguem que el rellotge de sol funciona prou bé.
A Desembre Amalia tindrà una xiqueta que li diran Vega.
Maria José es jubila a desembre.

FELICITACIONS:
Felicitem a l’alumnat de 3 anys perquè aquest any comencen el curs i segur que
s’ho passaran molt bé,també a el alumnat de 6é doncs ja han arribat al final i l’any
que ve se n’aniran a l’institut.
César, Pau i David de 5é B

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES AL MIGDIA I
VESPRADA:
Al Consell Escolar del dilluns 26 es concretaran les activitats que oferirem a l’alumnat. Us
repartirem un full per alumne/a a partir de 4 anys. La proposta d’activitats a realitzar durant el
temps del migdia de 12’45 a 14’45 hores).
• Hi ha una proposta concreta per a 4, 5 anys. Altra per a 1r i 2n de Primària.
• Hi ha altra diferent per a 3r, 4t, 5é i 6é.
• L’activitat de Judo (de 16’40 a 17’40 hores) l’oferim també en full a part a partir de 1r de
Primària.
Les repartirem durant la propera setmana.
PER FAVOR: Respecteu els terminis de lliurament de les inscripcions, que seran màxim fins el dia
7 d’octubre.

La previsió és que s’inicien a partir del 17 d’octubre. GRÀCIES.

