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A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
DE L’ESCOLA
Els dies festius a banda dels normal són:d’aquest curs
són: 29-IX, 31-X, 5-XII.
Les vacances de Nadal van del 23-XII al 8-I.
Les vacances de Pasqua van del 5-IV al 16-IV.
Les dates de celebracions especial són:
o Dia 12-XI dia de convivència per a pintar al pati.
o Dia 28-I dia de convivència per al dia de l’arbre.
Dia 21-II celebrarem el Carnestoltes.
Del 23 al 27-IV serà la Setmana Cultural.
Dia 22-VI Festa fi de curs i darrer dia de classe.

Racó
d’Educació Física
El viatge a la neu està
quasi estudiat,
pròximament us passarem
la informació concreta i el
pagament que cal fer.
Encara està oberta la
inscripció. Pregunteu a Xavi
o a Vicent Moreno.

ESCOLES PÚBLIQUES DE CATARROJA
Per tal de tenir informació: Aquest curs totes les escoles públiques de Catarroja (Joan
XXIII, Bertomeu, Villa Romana, Nª 6, i Jaume el Conqueridor) tenim el mateix horari
LECTIU (de classes).
De dilluns a dijous de 9 a 12’45, 15 a 16’30 h. Divendres de 9 a 13 h.
A més a més, la nostra escola ja sabeu que tenim activitats de menjador amb les
educadores el divendres fins les 16’30 h.

ESCOLA MATINERA

MEGAFONIA

Si voleu informació sobre el seu
funcionament o com inscriure’s, cal passar
per
l’Ajuntament
al
departament
d’Educació. Mila Garcia, tf. 96.126.13.01
ext. 230.

A la megafonia està sonant en
aquestos moments La Traviata.
Preludio de Giuseppe Verdi.

ACCIDENTS A L’ESCOLA: A
L’ATENCIÓ DE TOTES LES
FAMÍLIES

EXAMENS DE LA JUNTA
QUALIFICADORA DELS
CONEIXEMENTS DE
VALENCIÀ

Es recomana que on està la porta de les
bicicletes no es deu aparcar el cotxe per
diexar als xiquets/es, és perillós per la
carretera. Utilitzeu-la amb bicicleta o a peu.
Ja hi ha hagut quatre accidentes en dos
mesos. Gràcies.

Al mes de novembre hi són els
exàmens de la JQCA a Torrent:
12 de novembre l’Elemental, 19
de novembre el Mitjà, i el dia 26 el
Superior.

ESCOLA VIVA
Jardinet: L’alumnat de 5 anys té el campet preparat
per a plantar els bulbs de floretes al seu jardinet
(situat front al carrer de La Florida).
Concurs de cartells per a la Trobada d’escoles en
Valencià a L’horta Sud.
A l’escola, algunes aules estan acabant el cartell per
a poder fer la selecció la propera setmana. Serà 1 per
escola per tal de decidir a la reunió de comarca el
guanyador per a la trobada del 2012.
Hort: Les faveres estan ja creixent, de moment
després de sembrar-les vam regar i ja no les hem
regat de nou (amb la pluja hi ha suficient de moment).

“AMPA”
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR: Si algun/a
pare/mare vol presentar la seua candidatura passeu
per direcció per recollir el paper on inscriure’s. S’han
de lliurar entre el 4 i l’11 de novembre.
DIA DE CONVIVÈNCIA: Anoteu-vos a l’agenda que
serà el proper dissabte dia 12, prepararem pintura per
millorar el nostre pati.
Serà entre les 9 i les 14 h., a les 11 h. un descanset
per esmorzar i conversar. Us esperem.

Cal dir:
DEURES
No
DEBERS
MERCAT EN
ALCÀSSER
VIIa Mostra
Agroalimentària i
Comercial d’Alcàsser,
a la Plaça Mercat, els
propers dies 4, 5 i 6 de
novembre.

MENJADOR
TIQUETS: Us recordem
que cal posar el curs i la
classe (A o B) en cada
tiquet.
Per exemple: 3 anys A, 3
anys B, 4 anys A, 4 anys
B. etc.

A QUI CORRESPONGA:
L’horari d’entrada de matí a l’escola és a les 9 (quan toca la música d’entrada cal que l’alumnat estiga
al pati i entrar àgilment, sense córrer però sense pausa). Doncs bé, la realitat és que algunes famílies
tenen l’hàbit d’arribar sempre o quasi sempre “puntuals” uns minuts (5’, i més darrere de les 9)
realment segons ells són puntuals però sempre amb uns minuts caigudets.
PER FAVOR: A l’escola també eduquem en la puntualitat per a la vida diària, per tant us demanem que
feu l’ESFORÇ de vindre amb més temps per davant a l’escola i no a correcuita a l’hora caiguda. En
aquestos casos estaria bé eixir de casa 5’ abans
MARES I PARES: QUAN DEIXEU ALS VOSTRES FILLS I FILLES, CAL QUE EIXIU ÀGILMENT DE
L’ESCOLA. EL/LA CONSERGE TANCA A LES 9’05, DONCS DESPRÉS TÉ ALTRES FEINES A FER.
NO PASSA RES QUE US TANQUEN LA PORTA, PODEU EIXIR PER LA DE L’APARCAMENT.

L’alumnat que arriba tard després de les 9’05,
es queda a la porta del despatx fins la segona sessió.

HORARI D’EIXIDA DE L’ESCOLA DE VESPRADA :
El conserge obri la porta de bicicletes (darrere de 3 anys) 5’ abans de l’eixida o entrada, i la tanca 5’
després de l’eixida.
La porta de les bicicletes per la vesprada la tanca a les 16’50, la porta general la tancarà a les 16’55,
doncs a les 17 h tanca la dels cotxes i l’edifici de primària.
MOLTES GRÀCIES.

EIXIDA DE L’ALUMNAT DURANT L’HORARI DE CLASSE
Si veniu a pel vostre/a fill/a per anar al metge o per altre motiu, cal que li signeu
un fullet al conserge o a qui estiga al despatx. Sols és un motiu de seguretat i
responsabilitat.

