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PLATAFORMA PER L’ESCOLA PÚBLICA DE
QUALITAT I EN VALENCIÀ
 MANIFESTACIÓ A MADRID demà mateix a les 12 h. A les 6’30 h. des de la
porta de l’escola eixirà un autobús, més informació al tf 626321747.
 Reunió de la Plataforma de Catarroja: Dilluns 17 a les 17’30 h. ací a l’escola.
 MANIFESTACIÓ A VALÈNCIA dissabte dia 22 a les 18 h.
TUTORIA DE 5é A:
Continuem sense tenir el/la mestre/a per a
la classe de 5é A.
L’alumnat d’aquesta tutoria estarà repartit
per les classes de 4t a 6é fins que
nomenen el/la mestre/a substitut.
També ens falta 1/3 de jornada per
substituir a Amàlia que té aquest permís
autoritzat.

ESCOLETA MATINEA I
TRANSPORT ESCOLAR
Les dues coses les organitza l’Ajuntament.
Per a qualsevol consulta adreçar-se a
l’Ajuntament,
departament
d’Educació
telèfon 96.126.13.01 extensió 230.
L’escoleta matinera ja està en marxa.

REUNIONS INICIALS DE
PRINCIPI DE CURS
AMB ELS PARES I MARES
PER CLASSES:
Durant els dies del mes de
setembre el/la mestre/a tutor/a del
vostre fill/a us convocarà a la reunió
inicial de principi de curs per tal
d’informar-vos en general de la
marxa del curs.

Cal dir:
ENDEVINADOR
No ADIVÍ
LUDOTECA EN TIRERETA

ESCOLA D’ADULTS DE
CATARROJA
Avinguda Rambleta 9. Tf. 96.127.44.17. /
correu electrònic epa@catarroja.es
Si esteu interessats demaneu informació.
També tenen un Taller de l’Associació
d’Adults “Pintura Creativa Arte-terapia”
clarte@hotmail.es 649.252.009

Espai de convivència
on
fer
amics,
desenvolupar
la
creativitat i consolidar
hàbits.

També hi fam tallers d’animació
lectora els divendres.
Més informació: 961273246
Correu: entirereta@ono.com

PER A PENSAR

“Una llengua s’aprèn quan s’utilitza”

MENJADOR ESCOLAR





Està en marxa des del dia 7 de setembre.
URGENT: Si s’han de quedar d’octubre a maig, cal que porteu a la porta del despatx el fullet
de les dades bancàries (encara que es quedara el curs passat CAL EMPLENAR-HO
IGUALMENT).
Beques: estan penjades les llistes amb el barem per les beques de menjador. El màxim de
punts que donen al barem són 16 punts, encara no ens han dit a partir de quina numeració
tindrà beca l’alumnat. Ja us anirem informant.
Activitats extralectives (estan en estudi a hores d’ara): Repartirem el full per a les inscripcions
en quan estiguen concretades), doncs tenim un Consell Escolar abans d’acabar el mes.
L’inici de les activitats serà el dia 15 d’octubre (si pot ser).

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL MENJADOR:
Està adreçada especialment per a les famílies noves a l’escola (de 3 anys) però és oberta a
qui vulga assistir.
DIMECRES 19 A LES 18 HORES, AL MENJADOR.
Es tracta d’explicar el funcionament especialment del menjador durant aquest curs escolar.

LA NOSTRA ESCOLA VERDA I VIVA
LA PEIXERA
Estem preparant una peixera gran i nova (estava a l’escola sense utilitzar-la) per a l’entrada de
l’edifici gran. L’altra la passarem de regal a l’edifici de 4 i 5 anys.
PORTA NOVA PER A LES BICICLETES
Eixa porta estava molt velleta i era xicoteta. Al Consell Escolar que vam fer el 25 de juliol vam
acordar fer-ho. El divendres 7 i dissabte 8 gràcies a 5 pares i el director, van fer tot el treball,
rampes, posar les portes, reciclant la velleta, i pintar-les. Ja pagarem quan tingam diners, ens
han fiat a l’escola i a l’AMPA.
ENTRADA DE 3 ANYS
Les tutores de 3 anys i 2 mestres més de l’equip d’E.I. van pintar-ho tot de nou el dissabte
passat.
EQUIPS INFORMÀTICS
El divendres passat durant tota la vesprada Xavi el mestre i uns pares van estar treballant per
deixar-ho tot quasi apunt.
HORT ESCOLAR
El dia 7 vam collir les carabasses (129 en total), que estan reposant al menjador i algun dia ens
faran alguna cosa de carabassa.
Ara tenim tot el camp en GUARET, acabat de regar a fons per tal de tirar fem, i poder tenir-ho de
saoneta per treballar-lo amb el tractor.
Aneu observant el paisatge de l’hort que anirà canviant cada setmana.
Enguany anem a treballar les collites de les quals ens mengem les fulles, i per tant sembrarem
encisams, si pot ser abans del 9 d’octubre.
JARDINET DE 5 ANYS
També el tenim de GUARET. Luis l’ha regat i en quan es puga Luis el conserge traurà els bulbs
de l’any passat. Més endavant el treballarem i prepararem per sembrar de nou l’alumnat de 5
anys, si es pot abans de Tots Sants.
FELICITACIONS
El passat mes de juny, 2 alumnes de l’escola que són del “Club Sirenas” de Catarroja, van
participar en el Campionat d’Espanya de Natació, Salvament i Socorrisme.
 Christian Maya i Ragozin de 5é B va aconseguir 1 medalla d’argent en relleus 4x50
natació aletes.
 Tania Rengel i Ortega de 5é A va aconseguir 2 medalles d’argent en relleus 4x50 natació
aletes i en relleus esprint platja.
 Oscar Pérez i Serena de 6é B, va aconseguir 1 medalla d’argent en relleus esprint platja.

