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...JA VE NADAL?
Ja s’està ambientant tota l’escola decorada per al NADAL.
EL CIRC:
L’alumnat d’Educació Infantil enguany dins del projecte del Nadal han anat i treballat
el circ.
Els Reis Mags:
La propera setmana vindran Els Reis Mags a Educació Infantil a recollir les cartes.
El Pare Noel:
Els darrers dies abans de les vacances potser que un dia vinga el Pare Noel al
menjador.
Esqui:
L’alumnat de l’escola que va a esquiar enguany (de 1r a 6é) a Port-Ainé, a l’alberg
L’Orri del Pallars a Montardit de Baix. Enguany serà del 9 al 13 de gener. (més
informació a Direcció). Si encara queda algú que està pensant-ho que passe i
parlem, encara cap.
Concerts de Nadal
Els alumnes de 4t, 5é i 6é, estan preparant a classe el concert que els faran a
l’alumnat de 1r, 2n i 3r.
També l’alumnat de 1r, 2n i 3r els cantaran als alumnes de 3, 4 i 5 anys les nadales
que cantarem tots junts l’últim dia abans del Nadal al pati.

ESCOLA SOLIDÀRIA
La nostra escola tots els anys fa l’esforç d’ajudar a diferents
col·lectius i ONGs. Enguany anem a recollir:
UN € LLAVOR DE PAU:
Per a Escoles Solidàries, Sahara i Escoles sense fronteres.
MERCAT SOLIDARI A L’ESCOLA D’ADULTS
El Mercat Solidari de l'Escola d'Adults de Catarroja se celebrarà el
dimecres dia 21 de desembre, al matí de 9:30 a 13:30 i a la
vesprada de 16:30 a 20:30. Hi haurà racons de tot tipus: joguines,
roba, decoració, bisuteria i complements, llibres, menjar...
Els guanys seran per a l’associació APAMI de Catarroja.

ARRIBA EL 79é ANIVERSARI DE LES “NORMES DE CASTELLÓ”
Els actes d’enguany els impulsa la Plataforma Castelló per la llengua, que aplega
entitats i associacions que comparteixen l’objectiu de la plena normalització
lingüística. Podeu consultar l’agenda d’actes a: CASTELLOPERLALLENGUA.BLOGSPOT.COM

EL FULL INFORMATIU
Recordeu que podeu participar en la redacció
del full totes les setmanes lliurant els vostres
articles informatius o d’opinió abans dels
dimecres a les 12’45 hores al despatx de
direcció.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Cal dir:
BOLET
No
SETA

ESCOLA VIVA:
COMUNITATS D’APRENENTATGE: El Claustre de mestres de la nostra escola,
va estar el divendres dia 9 de vesprada entre les 14’30 i les 20 h. i el dissabte 10
de 9 h. A 14 h., aprenent moltes coses sobre Comunitats d’Aprenentatge (en
aquest cas era sols per al professorat). Hi ha una altre cap de setmana al gener
els dies 20 i 21. Ja us anirem contant.
ASSEMBLEA DE DELEGATS: la darrera del trimestre es va celebrar ahir dijous.
CONSELL ESCOLAR: El dilluns dia 19 es constituirà amb les persones elegides
en les darreres eleccions.

RECOMANACIÓ MUSICAL
PER A NADAL
Joguet musical molt bonic i molt
profitós, es diu MELODY COACH.
L’edat aconsellada és per majors de 5
anys.
El podeu trobar a Diverdrak, Dideco i
Abacus.
Més informació a www.hogueit.com

CONCENTRACIÓ PER
L’ENSENYAMENT PÚBLIC
No a la cessió de sòl públic per a centres
privats-Cis.
Serà front als ajuntaments de Castelló,
València, Dénia, Gandia i Elx a les 19:00
el 21 de desembre.

No deixes que retallen.
Convoca:
Plataforma per l’ensenyament públic
(FAPA, STEPV, CCOO, UGT, FETE,
Escola Valenciana)

JUBILACIÓ
Mª José Fabra la mestra de Pedagogia Terapèutica es jubila el proper
dia 22 de desembre. Moltes felicitats de part de tota la Comunitat
Escolar. Ha estat un plaer compartir projectes d’escola amb tu.

“No ens agrada dir-te adéu.
Mai deixarem que les persones properes
a nosaltres se’n vagen.
Està serà sempre la teua escola.”

