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ESCOLA VERDA
JARDÍ
Els codonys que hem collit del codonyer de l’escola, els cuinaran a la cuina del menjador
per tal de fer codonyat.
Quan estiga fet ja us ho direm per si voleu fer un tast.

HORT ESCOLAR
 Ja han eixit LES FAVERES, està el campet preciós, podeu observar-ho directament.
Aquesta setmana hem plantat les faltes on no hi havien eixit, a veure si ara naixen.
 L’alumnat de 5 anys està preparant-se per sembrar flors al jardinet junt al seu edifici. El
seu campet l’ha preparat Luís el conserge.

ESCOLA VIVA
 L’alumnat de 1r i 2n va estar d’acampada a Gilet divendres i dissabte passat. S’ho van
passar super bé, la mar de bé. A més a més es va fer un dia de convivència especial
entre les famílies de tot l’alumnat.
 El dia 11 de novembre tota l’escola (excepte 3 anys i 5é) anirà al cinema en Valencià,
organitzat per Escola Valenciana.
 Les activitats de migdia s’iniciaran el dia 2 de novembre (no s’ha pogut abans), de
moment hi ha vancats a totes les activitats. Excepte Ceràmica i Informàtica que no ha
format grup.
 L’alumnat representant de l’alumnat (del 3r Cicle, 5é i 6é) al Consell Escolar finalment
han estat Miguel Téllez, Laura Socuellamos, Angelo Rodríguez.
 Avuí divendres el professorat ha tingut claustre per a aprovar la Programació General
Anual.
 Ahir dijous es va fer la 2ª assemblea de delegats/ades.
 Ahir dijous a l’escola es va celebrar una assemblea de la Plataforma per l’escola
Pública on està també la nostra escola (AMPA i mestres).

AGENDA CULTURAL
CUINA DE MERCAT: El diumenge 29
d’octubre a les 11 h. al mercat de Catarroja.

PER A PENSAR
“Una llengua no mor perquè no guanye
nous parlants, només mor si la deixen
de parlar aquells qui la parlen”

Manuel Sanchis Guarner

A L’ATENCIÓ DELS
PARES/MARES QUE VAN ESTAR
A GILET EL DISSABTE 22:
Durant el temps del dinar (quan l’alumnat
ja estava amb els seus pares), alguns
xiquets/es van estar jugant amb el foc d’un
paeller i reviraren un d’ells, la
responsabilitat de les accions de l’alumnat
eren totalment de les famílies. Per favor,
penseu si al carrer o al parc, els teniu
sense veure que fan.

SOPAR TARDOR GUAIX
El proper dia 25 de novembre des de Guaix
(Coordinadora pel valencià. Horta Sud) es farà un
reconeixement especial a Alfred Ramos com a
mestre lluitador pel valencià a tota la comarca i també
a les escoles d’ensenyament en Valencià que
enguany compleixen o han complit 25 anys.
La nostra escola també recollirà un reconeixement.
SI VOLEU ASSISTIR, PASSEU PER DIRECCIÓ I US
INFORMAREM.
Des de l’escola anirem unes quantes persones segur.

AMPA
 Durant el mes de novembre es repartiran 2
paperetes de col·laboració de la 1ª rifa de
l’AMPA.
 La reunió de la Junta de l’AMPA es va
celebrar el passat dimarts dia 25.
 CURS DE VALENCIÀ PER A MARES I
PARES: El dilluns passat ja van començar
les classes. Si esteu interessats/ades cal
passar per direcció i inscriure’s.
 VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ: ESTAN
OBERTES LES INSCRIPCIONS. Passeu la
informació, ja estan obertes les inscripcions.

Anoteu a l’agenda particular:
Dia de convivència.
El dissabte 12 de novembre estarem a
l’escola entre les 9 i les 14 h. Serà per a
pintar els espais de pati i millorar-lo.

Cal dir:
GINY
No
INVENT

NECESSITATS DE
MILLORA A L’ESCOLA
Continuem
demanant
a
l’Ajuntament com a cosa
prioritària la reforma dels
banys de 4/5 anys i a més a
més la caseta del conserge.

“ELECCIONS AL
CONSELL ESCOLAR”
A partir del dia 4 es poden
presentar les candidatures
per
al
professorat
i
pares/mares. Les sol·licituds
per presentar-les estan al
despatx.
EL CENS DELS PARES I
MARES PODEU REVISARLO AL TAULÓ DE DINS DEL
COL·LEGI.

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 : .......................................

