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COMUNITATS D’APRENENTATGE
Després de la fase del somni, aquest curs anem a començar la
transformació de l’escola en una Comunitat d’Aprenentatge.
El DIMARTS DIA 2 A LES 16’45 AL MENJADOR realitzarem les
inscripcions a les comissions de treball que s’organitzaran per fer
funcionar aquesta dinàmica de treball.
Hi haurà servei de 3 Educadores per atendre l’alumnat de les famílies
que es queden a la reunió.
US ESPEREM!!!

ESCOLA VERDA
RECICLATGE:
A la nostra escola volem aconseguir persones ecologistes que respecten el medi ambient i la natura. Per
aquest motiu tenim unes quantes accions diàries que van aconseguint aquest sentiment.
A totes les aules tenim unes papereres especials per a recollir el paper i els envasos. Al pati també hi ha
papereres grogues per als envasos. També tenim a la porta del despatx un contenidor menut per recollir
les piles corrents i també les de botó, totes elles se les emporten a l’ecoparc. Podeu portar-les a l’escola si
no teniu on fer-ho.

HORT ESCOLAR:
Suposem que heu observat que el campet ha canviat de paisatge. Ja està preparat pel tractor, i en el
moment de redactar el full, estem pendents de que vinga el cavall amb Carmelo a marcar els cavallons, i a
continuació plantar els encisams. Aneu observant-ho i pregunteu als vostres fills que us conten com anem.
Tot ho intentarem abans que ploga.

PEIXERA GRAN A PRIMÀRIA:
Aquesta peixera estava abandonada des de feia molts anys a un espai de l’escola. Un pare de l’escola ens
està ajudant a posar-la en marxa i així l’altra la portarem a 4 i 5 anys.
Ara està preparant l’espai i l’aigua, i els delegats elegiran quins peixos posem. Us seguirem informant.

A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
FAMILIARS DE PRIMER DE PRIMÀRIA.
Us demanem per favor que no entreu a acompanyar-los.
A l’eixida, tots els germans majors o familiars que venen a
recollir a algun/a alumne/a cal que els esperen també fora de
l’edifici i no a les portes de les aules ni al passadís de baix.
FAMILIARS DE 3, 4 I 5 ANYS: També necessitem que us
poseu a les portes dels edificis deixant suficient espai per tal
que l’alumnat puga veure qui ve a per ell.

PER A PENSAR:
“Si sempre fas el mateix,
com vols que res canvie?”.

TEATRE DE
PARES I MARES
El proper dimarts dia 2
d’octubre, tindran la primera
reunió per començar a
preparar l’obra d’aquest curs.
Animeu-vos i participeu.
Serà a la sala de professors a
les 15:15 h.

PROFESSORAT QUE ENS FALTA:
Continuem sense mestre/a tutor/a de 5é A
i a més a més, també ens falta cobrir la
reducció de jornada d’Amàlia d’1/3 d’E.F.

MENJADOR

Cal dir:

BEQUES:

ARESTA
No ARISTA

En el moment de redactar El Full no tenim cap notícia
concreta per part de Conselleria. En quan tinga’m la
informació, l’encarregada de menjador repartirà una
nota a tot l’alumnat que haja estat inclòs aquest curs.
Aquesta beca serà efectiva a partir del mes d’octubre
(en quan ens diguen des de Conselleria).

AL·LÈRGIES:
És necessari i MOLT IMPORTANT que si
el/a vostre/a fill/a té algun tipus d’al·lèrgia
informeu a l’encarregada del menjador amb
un informe del metge on indique
exactament a què té al·lergia i quin
aliment no pot menjar.

9 D’OCTUBRE
A les aules durant octubre es treballaran els fets
ocorreguts l’any 1238 quan el Rei Jaume I va ocupar
València. L’alumnat de 6é, està preparant la
representació així com unes danses l’alumnat de 1r.
Tal com ve el calendari, tot aquest acte es realitzarà el
divendres dia 5 de matí, després del pati 11’40 h.

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES AL
MIGDIA I VESPRADA:
Ja fa dies que es va repartir un full
per alumne/a a partir de 4 anys. La
proposta d’activitats a realitzar durant
el temps del migdia de 12’45 a 14’45
hores i el Judo de vesprada.
 Hi ha una proposta concreta per
a 4, 5 anys. Altra per a 1r i 2n de
Primària.
 Hi ha altra diferent per a 3r, 4t, 5é
i 6é.
 L’activitat de Judo (de 16’40 a
17’40 hores) l’oferim també en
full a part a partir de 5 anys.
PER FAVOR: Respecteu els terminis
de lliurament de les inscripcions,
doncs necessitem saber qui participa
per organitzar o no els grups.
La previsió és que s’inicien a partir
del 15 d’octubre si pot ser.
GRÀCIES.

AGENDA CULTURAL
El divendres 28 setembre a les 21:00h a la plaça de l`ajuntament de Benetússer, projecció d’un
documental sobre sanitat, després xerrada debat, cal emportar-se un entrepà i sopem tots junts.
Organitza “Toma la calle, Horta-Albufera”

HORARI ESPECIAL PER AQUEST
CURS D’OCTUBRE A MAIG.
Serà com el curs passat. EL DIA 1 JA TENIM
CLASSE DE VESPRADA.
Els dilluns, dimarts, dimecres i dijous l’eixida de
matí serà a les 12’45 h i de vesprada a les
16’30 h
Els divendres l’eixida serà a les 13 h. i NO HI
HAURÀ CLASSE LA VESPRADA DEL
DIVENDRES.
El professorat realitzarà sessions de formació i
treball els divendres de 13 a 15 h. i de dilluns a
dijous de 12’45 a 13’30 h.
Aquest horari està sol·licitat pel Consell Escolar
del Centre i autoritzat per Conselleria.

