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ESCOLA VIVA:
HORT ESCOLAR
Ja han eixit algunes plantetes de les faves noves.
JARDÍ
Luis ha preparat els cavallons per a sembrar les llavors de les floretes al jardí de 5
anys.
AMPA
La reunió de la Junta de l’AMPA serà el proper dimarts dia 25 (doncs el dia 1 és
festiu).
Delegats/ades de les classes de Primària:
 1r A : Erika Moulaye i Hugo González
 1r B : Pau Almenar i Maria Salas
 2n A : Joan Beltran i Marta Giménez
 2n B : Ezzhara el Mansouri i Robert Rodrigo
 2n C : Paola Ferrando i Ibrahima Georges
 3r A : Clara Aparisi i Carles Sempere
 3r B : Rafike Kellel i Estela Almenar
 4t A : Pau Chirivella i Jorge Ferrer
 4t B : Andrea Mena i Carmela Romeu
 5é A : Victor Prieto i Emma Jiménez
 5é B : Pau Hernàndez i Maria Serrano
 6é A : Lidia Codoñer i Jordi Ferrandis
 6é B : Eva Pastor i Betlem Burguet
Acampada:
L’alumnat del Primer Cicle (1r i 2n) estan d’acampada avuí divendres i demà
dissabte, a Sant Espèrit (Gilet).
Programació General Anual
Al Claustre el professorat s’han dissenyant i aprovat totes les activitats generals per
a tota l’escola de cara a tot el curs. El proper divendres 28 d’octubre es celebrarà el
Claustre i el dia 2 el Consell Escolar per a la seua aprovació si cal.
Activitats complementàries:
Encara queden vacants per a alguns grups, exceptuant Ball Modern. La idea és
començar la primera setmana de novembre.

“ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR”
El dimarts 25 celebrarem l’elecció dels representants de l’alumnat al Consell
Escolar.

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
Si esteu interessats/ades en participar ensenyant o
aprenent valencià de manera oral, podeu passar a
emplenar un full d’inscripció i lliurar-lo a Direcció (fins el
dia 28)
Es tracta d’ensenyar a parlar valencià i d’aprendre
valencià a poc a poc.
Més informació a direcció.
Moltes gràcies.

Cal dir:
TAULA o
GRAELLA
No
TABLA

AJUDA I COL·LABORACIÓ
PERILLÓS: Per seguretat vial NO ES POT deixar els cotxes MAL APARCATS a
la porta de la carretera de les Corregudes, ni la xicoteta que vam obrir per a les
famílies que venen a peu o amb bicicleta.
Si continua aquesta situació per part d’algunes famílies la policia municipal
realitzarà la seua tasca al respecte. MOLTES GRÀCIES.

Agenda cultural:
Handbol: Dissabte 22 al pavelló de La Florida
A les 17 h. Autonòmic Masculí, Florida Caixa
Popular-Sueca.
A les 19’30 h. 1ª Divisió Nacional Masculí,
Florida Caixa Popular-Amibal.
Cuina de mercat: Tallers de cuina, al Mercat
Municipal, dies 22 i 29 a les 11 h.
EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA:
Marxa a Madrid, dissabte dia 22. Més
informació a les webs dels sindicats.

RACÓ DE
L’ALUMNAT
Amàlia no estarà en
l’escola durant un temps
perquè va a tindre una
xiqueta
anomenada
Vega.
Maria,Laura i Isabel.

RACÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA
Felicitem als alumnes de 6é que ja tenen en marxa la paradeta de jocs de pati.
Aquest curs tenim moltes novetats, estigueu atents al que treballem a les classes
per tal de conèixer tots els detalls.

VIATGE A LA NEU 2012
Com tots els anys estem ja preparant l’eixida especial d’esquí, adreçada a l’alumnat de 1r a 6é de
Primària. Encara no tenim una proposta concreta, però de segur anem als Pirineus del 9 al 13 de
gener de 2012.
El preu estarà al voltant de 315 €. (càlcul aproximat, variable segons el nº d’alumnat) Per tal
d’anar concretant necessitem saber l’alumnat que estaria interessat en participar. És per això
que, si voleu que el vostre fill/a participe, us preguem ompliu aquesta nota i la lliureu als
mestres d’Educació Física o al despatx fins el divendres 28 d’octubre. En breu us
convocarem a una reunió informativa per tal de concretar tots els detalls i aclarir possibles dubtes.
ESTIC INTERESSAT/ADA QUE EL MEU FILL/A ..............................................................................
DEL CURS ................ PARTICIPE AL VIATGE A LA NEU 2012.
SIGNAT: ..................................................... DNI : .......................................

