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ESCOLA VIVA
Visita al castell de Benissanó: Tot l’alumnat de 4 i 5 anys el dilluns 7 i el dimarts 8,
van anar de visita dins del seu projecte sobre els castells.
Visita a la València històrica: Ahir dijous l’alumnat de 1r i 2n va anar de ruta per
completar el projecte del Rei En Jaume, completant una visita que la fan repartida
entre els 2 cursos del cicle. (Llotja, Mercat, Plaça Redona, Plaça de la Mare de
Dèu). Finalitzaren dinant al parc del Gulliver.
Cinema en valencià: Tot l’alumnat des de 4 i 5 anys, 1r, 2, 3r, 4t, i 6é (8 autobusos)
avuí divendres han anat a veure el cinema en valencià a l’Espai Campanar. Aquesta
activitat (per evitar desplaçaments) es podria fer ací a Catarroja, però ho ha de
decidir l’Ajuntament.

ESCOLA VERDA

ESCOLA SOLIDÀRIA

Com ja sabeu, la nostra escola vol educar en el
respecte al Medi Ambient i tots els valors
d’Educació i respecte amb la nostra Terra.
Tenim recollida de piles a la porta del despatx,
recollim a les classes el paper per a reciclar i
també els envasos. El contenidor d’envasos
que al carrer és groc, (els del pati ara estan
netejant-los i els posarem pròximament), ara
sols hi ha un de color verd fosc però amb
cartells indicant el que es pot tirar dins d’ell.
A les aules, una vegada tenen plens les bosses
(de color blau per al paper, i de color groc per
als envasos), els encarregats de cada classe
les baixaran als contenidors grans.
 “HORT I JARDÍ”
Una vegada feta la plantació de totes les
plantes, ara cal observar el paissatge del
campet. Les flors del jardí de 5 anys encara no
estan plantades, Luís el conserge ens
prepararà els cavallons en quan se puga
entrar..
FELICITACIONS: a tot l’alumnat que respecta
l’hort no entrant dins del campet, sols l’observa
des dels marge. Gràcies.

Pròximament us informarem de
les propostes de la nostra
escola per educar-nos i
practicar en la solidaritat. Serà a
partir de l’1 de desembre.

VIATGE A LA NEU
el proper dimecres dia 16 a les
16:40 h. al menjador del col·legi
hi haurà una reunió informativa
sobre el viatge de la neu.
Està oberta a totes les famílies
que estiguen interessades, les
apuntades ja i les que estan
pensant-s’ho.
No falteu.

ESCOLA EN VALENCIÀ
La trobada d’Escoles en Valencià a l’Horta Sud per a la
primavera del 2012 és a VALÈNCIA, doncs celebrem 25 anys
de trobades les comarques: Horta Nord, Horta Sud, Camp de
Túria, Camp de Morvedre, València ciutat. Ja us direm la data
exacta, ara estem pendents dels permisos.
El proper dijous hi ha reunió de comarca, per elegir el cartell
guanyador d’enguany.
Exàmens de valencià a novembre
(Junta qualificadora).
Elemental: Dissabte dia 12.
Mitjà: Dissabte dia 19.
Superior: Dissabte dia 26.

MENJADOR
CURIOSITAT: A les escoles públiques durant aquest
curs escolar el preu màxim és de 4’25 € per dia (el
que valen els tíquets nostres per a utilitzar el
menjador de manera NO FIXA), però els que es
queden fixes paguen 4’05.
Doncs SABEU QUE? La Conselleria autoritza a les
escoles concertades i privades a tenir un preu lliure.
Podeu comprovar els preus per exemple d’escoles
de Catarroja.
A les escoles públiques els preus són els següents
(fixes, eventuals): El Bertomeu Llorens 4’05 i 4’20, el
Vil·la Romana i el nº 6 són 4,25 (no hi ha
esporàdics), el Joan XXIII 4 i 4,20 i el Paluzié a
4,25 tots.
També us volem dir que aquest és el 2n curs que
TOTS els Centres Públics tenim l’horari igual, que és
el següent: 9 a 12,45 h. de matí, de 15 a 16’30 h. de
dijous a dimarts. I divendres de 9 a 13 h.

AMPA I ESCOLA
DIA DE CONVIVÈNCIA PER A PINTAR AL
PATI:
Demà dissabte dia 12 estarem a l’escola posant
bonic el pati (serà entre les 9 i les 14 h.) Hi ha un
bon ambient i també un esmorzaret per recuperarse a meitat matí (a les 11 h.)
Cal dur roba vella doncs anem a pintar moltes
coses.
FAREM TOT EL QUE ES PUGA DE TOT AÇÒ:
Pintar baranes dels patis coberts, colors de les
escales d’entrada al pati, rastells dels jardins, un
tres en ratlla nou, un tauler de dames nou etc..
També es muntaran unes tanques per indicar els
aparcaments de bici l’alumnat a la pinada dels
majors.
US ESPEREM. (entre les 9 i les 14 h., a les 11 un
descanset per esmorzar).

Cal dir:
COLISEU
No
COLISEO

A L’ATENCIÓ DE
TOTES LES FAMÍLIES
DE L’ESCOLA
Una vegada acabades les classes de
vesprada, cal que els vostres fills
respecten igualment totes les normes
de l’escola.
 Els parcs són de diferents edats i
la resta no pot pujar.
 Les rampes de joc també són per
edats. (no es deuen xafar les
proteccions
ni
els
jardins
pròxims).
 A les zones de jardins no s’ha
d’entrar i per suposat NO ES POT
FER PIPI al pati. (hi ha serveis
per si de cas a l’edifici de 5 anys.
 No es deu pujar a les xarxes de
futbet.
 A LES 16’55 el conserge tanca
les portes d’eixida.
 APARCAMENT DELS COTXES:
tingau precaució doncs la policia
denunciarà a tots els vehicles mal
aparcats i fora de l’horari. La
targeta de l’escola sols indica que
un poc abans i després de
l’entrada es pot deixar un moment
el vehicle mentrestant deixem o
recollim els xiquets.
A LA PART DE LA CARRETERA
DE LES CORREGUDES
TOTALMENT PROHIBIT
APARCAR NI ENTRAR PER
EIXA PORTA. (Sols s’entra quan
es ve fora d’hores, doncs és on hi
ha timbre).

Moltes gràcies.

