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ESCOLA VIVA
Alumnat del primer cicle: El dilluns i dimarts van estar a la granja escola “El mas
del Capella” a Olocau. S‘ho passaren molt bé.
Alumant de 6é: Estan de viatge fi de curs els dies 30, i 31 de maig i 1 de juny,
arribaran la nit del divendres. Segur que s’ho han passat molt bé.

INFORMACIONS DES DEL CENTRE I AMPA
RELIGIÓ O ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
Si alguna família ha decidit que vol canviar de Religió a Alternativa o d’Alternativa a Religió cal
que passe per direcció abans del dia 22 i emplenar el full corresponent. A setembre no es poden
realitzar els canvis, són ara a juny per poder planificar els grups.
BEQUES DE MENJADOR
Continuem sense notícies, estem a l’espera de Conselleria. Us avisarem urgentment.
HORARI DE RECOLLIDA DEL MENJADOR DE JUNY
L’eixida és a les 14’30 i fins les 14’45 h. Si alguna família té una necessitat algun dia, cal que
avise per tal de fer-li-ho saber a l’educadora.
TRANSPORT I ESCOLA MATINERA
Estem esperant que ens ho envie l’Ajuntament, tindrem al despatx els fulls per sol·licitar-ho.

ESCOLETES D’ESTIU
EN TIRERETA:
Preguntar a l’escola matinera o a l’escoleta en Tireta dins l’edifici de La Florida.
Tf 96.127.32.46. facebook i bloc http//entireretaludoteca.blogspot.com.es/.
(reforç escolar, taller de teatre, danses del món, activitats multiesport, anglés i expressió plàstica)

L’ESCOLETA DE MARU
Les vesprades de juny, després de dinar podem anar a L’Escoleta de Maru.
A partir del 1 de juny per les vesprades faran tallers i jocs per a tots aquells
que tinguem de 3 a 6 anys.
Des del 22 de juny fins al 31 de juliol, Escola d’estiu. De 8 h a 17,30 h
LES XIQUETES I XIQUETS VOLEM TORNAR A L’ESCOLETA DE MARU. ANA PÉREZ 605808724

AMPA
 LLIBRES DE TEXT:
La reserva dels llibres de text s’està recollint al despatx de direcció. Recordeu que fins al 10 de juny podeu
fer la reserva. Si no teniu els impresos podeu trobar-los a la pàgina web de l’escola, a l’apartat AMPA.
Ja sabeu que comprar els llibres a l’AMPA és ajudar directament a l’escola en tot els que l’AMPA
subvenciona.
 FESTA FI DE CURS:
Anoteu a l’agenda familiar que el divendres dia 22 serà la festa fi de curs, com sempre, de vesprada i nit.
Enguany hi haurà tallers, actuacions diverses de l’alumnat, soparet de cabasset, i discoteca.
 ÚLTIMA REUNIÓ DE L’AMPA
Serà el proper dimarts dia 5, demanem la màxima assitència, ja que es parlarà dels llibres de text i de la
festa fi de curs.

ESCOLA VERDA: L’Hort escolar.

Cal dir:

Les carabasses van en marxa i sembla que molt bé.

SOLEDAT
No SOLETAT

FELICITACIONS
Als/les Delegats i delegades: Des de la Direcció del Centre i com a
responsable de l’assemblea de Delegats/ades, vull felicitar als/les delegats
i delegades (o els que els han substituït de vegades) que han assistit a
l’assemblea durant aquest curs escolar (cada 3 setmanes
aproximadament).
Aquesta assemblea té credibilitat i va aconseguint any darrere d’any les
propostes de millora per a l’escola que l’alumnat va acordant.

PER A PENSAR:
“Generalment les
revolucions es produeixen
als carrerons sense sortida”
Bertolt Brecht.

AGENDA CULTURAL
 TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Des de El Full us seguim convidant a conèixer les nostres comarques. Les darreres trobades.
Demà, dissabte 2 de juny, de vesprada, podeu anar a: Benimantell (a la Marina Baixa) i a Alcoi (comarca
de l’Alcoià i el Comtat).
 CARRERA POPULAR ESCOLAR:
Caixa Rural de Torrent, demà dissabte a partir de les 9 h. a la Rambleta (cada categoria té un horari a
partir de les 10 h que comencen els Alevins). Les inscripcions si no les han fet a l’escola, també 1 h.
abans allí, per això cal estar a les 9 h. per recollir dorsals, etc.
 XXIVª VOLTA A PEU A MASSANASSA
El proper dissabte dia 9 a partir de les 17’30 h. es celebrarà la XXIVa edició.
Per a les inscripcions per als adults cal entrar a la web de “Colla el Parotet”.
Per als menuts allí mateix fins a 30’ abans de la prova. Avinguda nova junt a Plaça de le les Escoles. (on
està l’Ajuntament).
 EXÀMENS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE VALENCIÀ
Us recordem que els dissabtes de juny hi ha convocatòries, per si esteu inscrits.
 XERRADA: ESCOLA PÚBLICA, POPULAR I DEMOCRÀTICA FRONT LA PRIVATITZACIÓ DE
L’EDUCACIÓ.
A càrrec de MªAngeles Llorente, Directora de l’Escola de Formació Melchor Botella de l’STPV i membre
del Moviment de Renovació Pedagògica del PV.
Serà el proper 7 de juny a les 19:00 h. al Casal d’EU, Plaça Major nº: 6 de Catarroja.

MILLORES AL CENTRE



Avuí divendres està previst que des de l’Ajuntament envien una empresa de fumigació per fumigar
contra els mosquits a tota l’escola, per dins i fora.
Continuem pendents i a l’espera (des de novembre del 2009 que es va jubilar Mª Pepa la conserge
anterior) que l’ajuntament ens acondicione l’espai per a poder utilitzar-la com la sala de mestres.

CARTA DE AGRAÏMENT:
En primer lloc volia donar les gràcies a tot l’equip de educació infantil i a la resta de
mestres que participen com suport en E.I. per la seua dedicació, la seua atenció i la seua
vocació com a mestres, ja que és una professió que si no tens vocació mai aconseguiràs
ser un bon mestre/a.
El treball realitzat en aquestos tres últims anys a l’alumnat de 5 anys ha estat impecable,
posant la "guinda" en l’obra de teatre del "Llibre de la selva".
En segon lloc, volia dir que han fet una feina que no té preu, no es pot valorar, tant a
nivell d’hores extres com amb el nivell que els nostres fills passen a primària. I per
acabar dir que no hi ha millor defensa de l’escola pública que gent com la que tenim i
gaudim a la nostra escola. Moltíssimes gràcies.
Signat: UN PARE DE L’ESCOLA.

