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FELICITACIONS
Pel 9 d’octubre:
• Des de “El Full” informatiu volem felicitar a tot l’alumnat de 5é per la seua participació
en la celebració de 25 anys d’Escola en Valencià.
• També a les cuineres de l’escola per la realització de la coca d’aniversari de 25 anys
d’escola en valencià.
• I felicitem especialment a l’alumnat de 6é i al seu professorat, per la seua especial
representació de la rendició al rei En Jaume.
• A l’alumnat del qual van seleccionar el seu dibuix i s’ha representant a les ceràmiques
del sambori: Irayda de 4 anys A, Jorge de 5 anys A, Candela de 1r B, José Miguel de
2n C, Paula de 3r A, Maria de 4t A, Carles de 5é B, Lidia de 6é A.

ESCOLA VIVA
Hort.
El dilluns tot l’alumnat va participar plantant les faves a l’hort de l’escola, i ara ja
estan sembrades i regades.

Jardinet de 5 anys
El prepararem a finals de mes per a sembrar les floretes.

Acampada
L’alumnat del Primer Cicle (1r i 2n) faran la propera setmana una acampada a Gilet.
Serà el divendres 21 i dissabte 22.

Assemblea de delegats/ades
El passat dia 6 d’octubre es va celebrar la primera assemblea de delegats i
delegades. Van ser elegits els presidents de l’assemblea Andrea Mena (4t B) i
Victor Prieto (5é A). Felicitats.

CONSELL ESCOLAR
Eleccions dels representants de
presentar candidatures.

l’alumnat.

Les farem el dijous 20. Es poden

PER A PENSAR
“Les persones no saben de que són capaços, fins que ho intenten.”
(Anònim)

“L’educació i la formació de les persones,
no acaba mai per llarga que siga la seua vida”
Marta Pata, Pedagoga
Aquest text està a l’entrada de l’escola d’adults de Catarroja.

APARCAMENT
Es recomana vindre a peu o amb bicicleta.
Si així i tot no pot ser, cal que utilitzem
tots/es com cal els llocs d’aparcament en
bateria reservats per a l’escola.

Cal dir:
ALÉ
No
ALIENTO

AGENDA CULTURAL
Música: Miquel Gil ens presenta el seu nou disc al Centre Cultural El Molí de
Benetússer, dissabte 15 a les 21 h.
Llibres: l’Editorial Tabarca té un llibre dedicat a Enric Valor de Gemma Pasqual “El
caçador de les paraules” a un preu de 9 €.
Handboll, exhibició al pavelló cobert de la Florida a les 17’30 h.
VI Fira d’estocs i oportunitats: Mercat de Catarroja divendres 14, dissabte 15 tot el dia
matí i vesprada.

NOTÍCIES IMPORTANTS PER A TOTES LES FAMÍLIES
CERTIFICAT METGE
Es demana a totes les famílies que quan visiten al metge per als seus fills, demanen un certificat
metge, doncs actualment els tenim alguns amb dates molt antigues. Cal que quan en tingau
algun nou, ens l’actualitzeu al despatx.
Gràcies.

CALENDARI ESCOLAR
Per tal de fer la planificació familiar.
No hi ha classe els dies 31 d’octubre, l’1 de novembre, el 5, 6, 8 de desembre, el 19 de març, el
30 d’abril, l’1 de maig.
El darrer dia de classe a desembre serà el dimecres dia 22 i tornarem a classe el dilluns 9 de
gener.
Les vacances de Pasqua seran del 5 al 16 d’abril, inclosos.
El darrer dia de classe a juny és el divendres dia 22 de juny.

ENTRADES I EIXIDES DE L’ALUMNAT
Demanem a totes les famílies que no passen al passadís de l’edifici gran a esperar-los, cal
quedar a un punt del pati (si quedeu amb ells, acudiran allí).
A la zona de l’aparcament està prohibit passar, doncs és perillós, HI HA VEHICLES EN MARXA.

AMPA
PER L’ESCOLA PÚBLICA: Continua en marxa la proposta de la Plataforma per
l’escola Pública d’anar de dol tots els dilluns (tots de negre els dilluns).
Mireu d’anotar-vos a l’agenda aquestes dates:
• Dissabte 22 d’octubre Marxa a Madrid contra les retallades i en defensa de
l’Escola Pública
• Dia de convivència: l’organitzem conjuntament AMPA i Escola, serà el
dissabte 12 de novembre. Més endavant us informarem en detall.
CURS DE VALENCIÀ PER A PARES I MARES
Les persones interessades poden passar a una reunió informativa el proper dilluns 17 a les
15’15 h. al menjador de l’escola. Vindrà Natàlia la mestra del curs passat. Es tracta de veure els
nivells i decidir quan comencem. Gràcies.

