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OCTUBRE
Dilluns 3 d’octubre comencem jornada completa fins les 16’30.

ESCOLA VERDA
A la nostra escola volem aconseguir persones ecologistes que respecten el medi ambient i la
natura. Per aquest motiu tenim unes quantes acciona 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.

HORT
Encara està de guaret, però anem a preparar-ho per a la sembra de les faves.
Mireu com va canviant el paisatge del campet.
El jardinet de 5 anys també estem posant-lo apunt.

Celebrem 25 anys d’Escola en Valencià).
El proper divendres dia 7 recordarem que fa 25 anys que estem fent escola en valencià (des de l’1
de setembre de 1986) presentant uns records que volem que queden al nostre pati.
Al pati d’Educació Infantil tenim més jocs, un bolet com una caseta, una cseta de fusta per al
material.
A l’entrada des del carrer hi ha un rellotge de sol, i un mapa de la comarca de l’Horta Sud (la
nostra comarca), les manetes marcades són dels delegats i delegades de les classes, i de
decoració hi ha la ceràmica que van fer tot l’alumnat l’any que treballàrem a Miró en la setmana
cultural, i també un Sambori a la vorera que va de 5 anys a l’edifici de Primària.
També cantarem la cançó d’aniversari i ens menjarem una cosa que ens prepararan des de la
cuina del menjador.

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: __________________________________________

Nou d’octubre
També ho celebrarem el divendres dia 7, amb una desfilada
de moros i cristians i la representació de la rendició del Rei
Zaian al Rei Jaume I.
Tot l’alumnat cal que porte una samarreta blanca posada ja
eixe dia.

EL RACÓ DE
L’ALUMNAT
En el pati han fet un mur decorat amb
dibuixos i mans fets per xiquets del
cole.
Aquesta setmana(divendres) anem a
Les Corts valencianes,els grups de
cinquè .
Claudia, Paula Maria i Emma

Cal dir:
CABAL
No
CAUDAL

TROBADA
D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Fa 25 anys que estem organitzant i participant a la
trobada a les comarques Camp de Morvedre, Camp
de Túria i l´Horta (Horta Nord, Horta Sud, Valènica
ciutat).
Per aquest motiu a cada comarca s’ha acordat
celebrar una trobada conjunta a la Ciutat de València
a la Primavera..
US MANTINDREM INFORMATS.

PROFESSORAT DEL CENTRE
CURS: 2011- 2012
NIVELL

PROGRAMA.

TUTOR/A
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
6 tutories + 2 suport + Isabel = 9
EI 3 anys
PIL
Maria G. (Àngels)
Anna Z.
EI 4 anys
PIL
Carolina
Vicent G.
EI 5 anys
PIL
Alícia
Sònia (Antoni)
PRIMÀRIA
PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
5 tutories + Núria +Mª José + Vicent M. = 8
1r
PIL
Anna G
2n
PIL
Mª Carme
Montse
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA
4 tutories + Teresa + Amàlia + Compensatòria = 7
3r
PIL
Begonya
4t
PIL
Cristina
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
4 tutories + Xavi + Divina + Vanessa = 7
5é
PIL
Empar
6é
PEV
Anna B
* Suport a Primària: Vicent Moreno
* Suport a E.I.: Manoli i Dora.
* Educació Física.: Xavi i Amàlia
* Música: Divina
* Anglès: Teresa, Begonya, Anna B.

Cynthia
Eva

Laura
Eduard

Joan
Maria P

* Pedagogia Terapèutica: Mª José i Vanessa.
* Religió: Núria i David.
* Psicòloga: Cristina M, Maria S.
* Audició i llenguatge: Isabel.
* Acollida: NO EN TENIM

