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AMPA I ESCOLA
FELICITACIONS:
 Des de EL FULL volen felicitar i donar les gràcies (com sempre) a les persones
(pares/mares) que van poder estar el passat dissabte pintant el pati de l’escola.
S’ha quedat preciós i bonic.
Vam pintar un tauler de dames i un tauler de 3 en ratlla nous, vam repassar quasi
tots els jocs de pati, i vam posar unes tanques per senyalitzar l’aparcament de
bicicletes dels majors.
 Felicitem a les cuineres per la preparació de l’esmorzaret col·lectiu a meitat matí
del passat dissabte. Gràcies.
 També felicitem a Luís el conserge que va preparar tot el material de pintura així
com la seua recollida, ordenació i neteja final, durant aquesta setmana. Gràcies.
 A l’alumnat finalista del concurs de Cartells amb els seus eslògans, dins de la
nostra escola, són:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1r A, treball col·lectiu
2n C, treball col·lectiu
2n B, treball col·lectiu, i finalista de l’escola enviat a la comarca.
3rs A i B, treball col·lectiu
Elena Barrachina, 4t A
Maria Maicas, 4t A
Irene Navarro, 4t B
Marcos Barberán, 6é A
Belén Burguet, 6é B

RIFA
El dimecres es va repartir a les classes la rifa de l’AMPA, amb ella es paguen molts
projectes i activitats de l’escola.
Gràcies per col·laborar. El sorteig serà el dia 25 de novembre.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Són el dilluns 28 de novembre. Us farem arribar a casa les paperetes per a les
eleccions, així com l’opció de realitzar el vot per correu. Ja us informe’m la propera
setmana.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Amb motiu del Nadal, des del grup de treball ens faran propostes concretes per a
ajudar durant el mes de desembre i gener.

MANDARINES I EL DIA DE LA FRUITA
Estem esperant l’enviament de Conselleria d’Agricultura, per a repartir entre
l’alumnat. Recordeu que els dimecres és el dia de la fruita

APRENDRE A JUGAR A ESCACS
Des del “Club d’Escacs de
Massanassa” ens ofereixen la
possibilitat d’aprendre i practicar
l’escacs sense pagar res a canvi, a
partir de 6 anys.
Serà els dissabtes a Massanassa, al
carrer
Germanies
(edifici
sociocultural) de 12’30 a 13’45.
Podeu dir que veniu de part de la
nostra escola.

AGENDA CULTURAL
Handbol al pavelló Florida d’Esports:
Dissabte 19.
 Cadet masc., a les 9 h. Florida-Ainfor i Sueca.
 1ª Divisió, a les 19 h. Florida-Universitària i
Maristes.
Diumenge 20.
 1ª Divisió, a les 12’30 h. Florida-Universitària i
Madrid.

Museu de Belles Arts de València
San Pio V
Sala Sorolla. “Museu en família”
El Museu de Belles Arts, dins del seu nou programa,
ofereix cada dissabte visites dinàmiques a la
col·lecció Joaquim Sorolla, adreçades a famílies amb
xiquets/es en edats compreses entre els 4 i 16 anys.
L’horari és els dissabtes de la forma següent:
o De 10 a 11 h. per a xiquets/es de 4 a 7 anys.
o De 11 a 12 h. per a xiquets /es de 8 a 16 anys.
No fa falta concertar cita, es fa fins completar grups.
Més informació al telèfon 963870300 o a la pàgina
web: www.museobellasartesvalencia.gva.es

Cal dir:
MESURA
No
MEDIDA
PER A
PENSAR:
Diumenge dia 20
de novembre
coincideix que van
morir 2 persones
que marcaren
molt la nostra
història al
segle XX. ??????
-------------------Hi ha eleccions, és
molt important
participar.

Estem a l’espera de
l’obra de la caseta
del conserge que
està buida des de
novembre de 2009.

ESCOLA en valencià
Ahir a la comarca, la nostra escola va participar en el concurs de cartells
per a la trobada. Ja ens informaran com vam quedar.
El proper dimecres dia 23 farà 28 anys de l’aprovació de la Llei que ens
permet estudiar i utilitzar el valencià. Va ser per aprovada a les Corts
Valencianes reunides a Alacant l’any 1983.
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
Continua oberta l’oferta per poder participar com a voluntari o com aprenent,
pregunteu al despatx.

