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ESCOLA VIVA

• La setmana passada l’alumnat de 4 anys, 1r, i 2n va assistir a una sessió de
contacontes amb alumnat estudiant de Magisteri de la Florida Universitària, i
l’alumnat de 3 i 4 anys igualment amb alumnat del Mòdul d’E.I. de l’IES Bereguer
Dalmau. Va ser tot un èxit i tota una experiència.
• Aquesta setmana l’alumnat de 5 anys ha plantat els bulbs de floretes al seu
jardinet, ara a esperar el pas del temps. Luis ens ha preparat els cavallons igual
que l’any passat.
• L’alumnat de 3, 4 i 5 anys van anar ahir dijous al circ del Gran Fele.
• La propera setmana tenim classe: dimecres 7 i divendres 9.
• Al DOGV Nº 6658, Del dia 24-11-11 va aparèixer la relació d’alumnat que té
premi extraordinari pel rendiment acadèmic, la nostra escola en té 2 exalumnes
de 6é del curs passat: Marcel Forné Alegre i Claudia Royo Torrijos.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Com ja sabeu el passat dilluns vam celebrar les eleccions al Consell Escolar. La
participació va estar molt bé, un 33 %. Els pares i mares escollits van ser els
següents: Wilson Ferrús, Rafa Roselló, David Beltran i Virginia Moreno.
Des de l’AMPA es nomena directament a una persona més i en aquest cas és
Verónica Ramírez. Com a suplents estaran Verónica Garrido i Rosa Maria Gil.
EL CONSELL ESCOLAR ES CONSTITUIRÀ EL PROPER DIA 19 DE DESEMBRE.

AMPA
RIFA: Des de l’AMPA us
informem que el premi de la
rifa de la setmana passada
ha estat el nº 014 li ha exit
a Joan Rios de 5 anys A
(Vals per valor de 150 € de
compra en CONSUM).
Felicitats pel premi i gràcies
a Consum.

Escola verda
L’HORT
Com haureu observat al nostre campet estan en
marxa les faveres, gràcies a les pluges, sense més
esforç.

FELICITACIONS: Volem expresar la nostra
felicitació especial a TOT L’ALUMNAT DE
L’ESCOLA doncs estan respectant l’hort i no
han entrat dins (excepte alguns alumnes com
ells saben). GRÀCIES.

APARCAMENT:
Per favor, quan deixeu el vehicle en bateria, deixeu-lo prou cap a dins per poder falicitar un
moment les parades d’altres pares i mares, tots són per a un momentet. Gràcies.

RECOMANACIONS SOBRE ALIMENTACIÓ
Des de “EL FULL” informatiu de l’escola volem fer una xicoteta

reflexió sobre l’alimentació del nostre alumnat. AQUEST
TEMA JA EL VAM TRACTAR ALTRES CURSOS
ESCOLARS.
El professorat de la nostra escola treballa dins de
l’educació, el que coneguem com “Bons hàbits en
l’alimentació, o alimentació correcta”. De vegades, una falta
de coordinació amb les famílies fa que el que ensenyem a
l’escola no coincideisca amb el que es fa a casa. Per això
us demanem que ens ajudem INTENTANT posar uns
esmorzars com cal i no directament productes
empaquetats que no es sap ben bé que són.
També us demanem que mireu de no posar “brics” de
suc i d’altres, doncs a més a més de no ser necessària
eixa sobrealimentació, són negatius per a les dents pel
seu excès de sucre. Per altra part, MOLTS dels que duen
“brics” no utilitzen les papereres, cosa que es veu
ràpidament al pati.
PER UNA ALIMENTACIÓ CORRECTA. GRÀCIES.
RECORDEU QUE EL DIMECRES ÉS EL DIA
DE LA FRUITA A LA NOSTRA ESCOLA.

TEATRE DE
PARES I MARES
Les mares i pares del teatre
volem quedar el dilluns dia
12 de desembre per
començar a tractar el tema
del teatre d’enguany.
A les 15:00 h. a l’escola.
Moltes gràcies.

Cal dir:
RATA PENADA
No
MURCIELAGO
Ludoteca en Tirereta:
De dilluns a dijous de
16’30 a 20 h. Divendres
de 14’30 a 20 h.
També tenen escoleta de
Nadal, del 23 de
desembre al 5 de gener,
de 8 a 15 h. Més
informació a
entirereta@ono.com i al tf.
96.127.32.46.

AGENDA CULTURAL
• Dijous 15 de desembre:
Teatre Auditori de Catarroja, Ballet de Moscú, “El
Cascanueces” entrades a www.entrades.com o al TAC.

• Hadboll:
Dissabte 3 a les 9 h. Florida cadet -El Pilar, a les 12 h.
Florida Juvenil-Vinaròs, a les 16’25 Florida Univeritària-El
Pilar, a les 18’30 h. Florida Universitària-Vivero Herol. Tot
al pavelló de La Florida.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Ahir dijous dia 1 l’alumnat d’infantil va anar a veure el Circ del Gran Fele a
Valencia i ens ho passàrem molt bé ja que puguerem vore malabaristes,
trapezistes, equilibristes i molts pallassos.
Les famílies d’infantil estan preparant amb molta il·lusió una gran actuació del
circ per als xiquets, que tindrà lloc abans de les festes de Nadal.

...JA VE NADAL?
A l’escola es va notant la proximitat del Nadal i les vacances, per moltes coses.
* Tot l’alumnat de l’escola, durant el mes de desembre anirà acabant tots els treballs i
exàmens per a finalitzar el trimestre. Durant el mes es fan les sessions d’avaluació.
* A l’escola, a poc a poc s’anirà ambientant i decorant els edificis i les classes.
També tindrem un bonic arbre de Nadal al passadís de baix.
* Ah! ....i quasi ens oblidàvem, un dels últims dies de classe hem escoltat la notícia de
què passaran els reis mags per l’escola (sols a Educació Infantil) per tal de recollir les
cartes que estiguen ja preparades.
* També hem escoltat que al menjador igual passa el Pare Noel.

