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AMPA I ESCOLA
REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA: La reunió corresponent al mes de desembre es
celebrarà el dimarts dia 29 de novembre, doncs el primer dimarts és festiu. Com
sempre a l’escola a les 21’30 h.
RIFA: Demà és el sorteig de la Rifa de l’AMPA. És un detall de l’empresa “Consum”.
Moltes gràcies per la seua ajuda. La propera setmana informarem a qui li ha eixit.
MENJADOR: Dimecres passat repartírem una circular informant que a partir de
desembre els divendres l’exida de l’alumnat del menjador serà a les 15 h. (s’obrirà
la porta a les 14’50). Si necessiteu algun aclariment passeu per Direcció.
INGRESSOS A LA CAIXA POPULAR.
Com que tenim molts comptes de l’AMPA de l’escola a la Sucursal de la Rambleta,
ens han demanat que us informem que cal ingressar dins d’aquest horari: de 8’30 a
12’30 i de 17 h. a 18 h.
CURS DE VALENCIÀ PER A MARES I PARES A L’ESCOLA.
Ja està en marxa tots els dilluns de 15’15 a 16’30. Està subvencionat per l’AMPA al
50 %, la resta és a càrrec de les persones que participen.
Qui estiga interessat/ada que passe pel despatx (sense compromís) a informar-se.
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ.
Si voleu aprendre a parlar valencià o a ensenyar a parlar-lo, per favor empleneu el
fullet que us adjuntem i lliureu-lo al despatx. Durant tot el curs estarà en marxa i les
inscripcions es poden fer durant tot el curs.
Així i tot intentarem fer les parelles oficialment a primers de desembre. Qualsevol
dubte passeu pel despatx.

ANIVERSARI:
El dimecres dia 23 va ser el
28é aniversari de la LUEV
(Llei d’ús i ensenyament en
valenicià), llei que va ser
aprovada sense cap vot en
contra
per
les
Corts
Valencianes
reunides
a
Alacant 23 de novembre de
1983). Aquesta llei ha fet que
l’ensenyament en valencià
siga una realitat.

ESPECIAL ELECCIONS AL
CONSELL ESCOLAR
 Tot el que respecta a les eleccions al Consell
Escolar del DILLUNS 28 està detallat a la
circular extra adjunta. L’horari de votació és
des de les 9 a les 19’15 h.
El/a vostre/a fill/a portarà a casa 2 sobres i 2
paperetes. Ací adjunt al Full estan les
indicacions per fer el vot per correu.
PARTICIPEU.
 Aclariment: El correu de l’escola és el
següent: 46003019@edu.gva.es

PER A PENSAR
Oh, que cansat estic de la meva
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m’agradaria d’allunyar-me’n,
nord enllà,
on diuen que la gent és neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç!
Aleshores, a la congregació, els germans dirien
desaprovant: -Com l’ocell que deixa el niu,
així l’home que se’n va del seu indret-,
mentre jo, ja ben lluny, em riuria
de la llei i de l’antiga saviesa
d’aquest meu àrid poble.
Però no he de seguir mai el meu somni
i em quedaré aquí fins la mort.
Car sóc també molt covard i salvatge
i estimo, a més, amb un
desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria."

Cal dir:
DOFÍ
No
DELFÍ
Demà dia 25 de
novembre,
És el dia
internacional
contra la
violència de
gènere.

Salvador Espriu i Castelló
Escriptor Català

PER A PENSAR
“Pensa que les institucions bancàries són més perilloses per a les
nostres llibertats que exèrcits sencers preparats per al combat. Si el
poble americà permet un dia que els bancs privats controlen la seua
moneda, els bancs i totes les institucions floriran al voltant dels
bancs, privaran a la gent de tota possessió, primer mitjançant la
inflació, després per la recessió, fins el dia en el que el seus fills es
despertaran sense casa ni sostre, sobre la terra que els seus pares
conqueriren”. THOMAS JEFFERSON 1802

RACÓ DE L’ALUMNAT
INFORMACIÓ DES DE PRIMER
Les aules de 1r ja tenim Blog en Internet, i ens agradaria que ho
vegeren els pares i les mares.
Podeu accedir a través de la web de l’escola a la icona de tutories de
primer.
Gràcies

