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“FESTA DEL NOU D’OCTUBRE”

Com sabeu pels vostres fills i filles, durant aquestos dies estem treballant la celebració del
9 d’octubre, el rei en Jaume I i la seua entrada a València.
A més a més:
 L’alumnat del 1r Cicle (1r i 2n) ha realitzat un taller de cuina per elaborar una
“mocadorà” amb massapà. Gràcies.
PROGRAMA DE DEMÀ DIVENDRES DIA 5 : “ DIADA DEL 9 D’OCTUBRE”
A les 11’30 en acabar el pati, tot l’alumnat es quedarà al pati al voltant de l’entaulat (que
hem pogut muntar des de l’escola (doncs els que té l’Ajuntament no tenen homologació i
no els pot deixar).
Llegirem els gentilicis dels pobles de l’Horta Sud, explicarem els records que hi ha al pati
que formen part de la nostra història d’escola (Mapa de la comarca de l’Horta sud, Rellotge
de Sol, Sambori), i llegirem un manifest animant a estimar i parlar valencià.
A partir de les 12 h. els pares podran entrar a l’escola per veure l’activitat.
Primer farem unes danses.
La segona part està a càrrec de l’alumnat de 6é que ens representarà la batalla i rendició
de la ciutat de València i el seu rei Zayyan al rei Jaume I.
Com sempre esteu tots i totes convidats i convidades.
MOLT IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES, PER FAVOR: respecteu les zones destinades
a les famílies: zona exterior al voltant de la pista de futbet i després seguir les indicacions
de la megafonia. FAMÍLIES DE 3, 4, 5 ANYS: NO ANEU A BUSCAR els/les vostres
fills/es, deixeu-los amb les mestres fins que siga l’hora d’eixida a les 13 h.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

INFORMACIÓ DES DE L’AMPA I L’ESCOLA





Agenda de l’escola: Està personalitzada per a la nostra escola i es treballa a les tutories des de 3r a 6é,

serveix per organitzar-se les tasques etc. Inclou frases per reflexionar, calendari, mapa de la comarca, de les
comarques del País Valencià, notes d’autorització, justificants d’absències de l’alumnat, etc.
Assegurança escolar 8 € : És voluntari i cobreix l’atenció primària amb un servei de metge i d’auxiliar que
acudeix a l’escola. En cas de necessitat d’atenció d’hospital hem de localitzar a la família (per tant els telèfons
que hem de tenir a l’arxiu de l’escola han d’estar actualitzats). L’alumnat que no el tinga, s’avisarà a la família
sempre que es necessite per algun accident escolar.

Aportació per a l’ESCOLA de 14 € (no és per a l’AMPA):

Aquest concepte estem sol·licitant-lo des de els primers anys de l’escola, més de 20 anys (també és voluntari,
però necessari per a una escola Pública com la nostra amb recursos econòmics limitats. Els comptes estan a
disposició de qui els sol·licite). Per tal que us feu una idea aproximada, amb la donació de les famílies
S’INTENTARÀ pagar els fulls, fotocòpies, paper higiènic, sabó i farmaciola que s’utilitzen al llarg del curs.
Aquesta aportació per alumne s’acordà al CONSELL ESCOLAR. ÉS PER ALUMNE (no per família), l’explicació
és fàcil, cada alumne té els seus fulls i còpies individuals per als treballs de classe, l’ús del sabó i paper higiènic
també és individual. Tots aquestos conceptes es paguen des de l’escola.

AMB EL QUE APORTA L’ADMINISTRACIÓ NO HI ARRIBA.

BICICLETES

Es recomana tot l’alumnat que
ve amb la bicicleta que entre per
la porta que dóna junt al parc de
“El Secanet”, doncs per l’altre
part no hi ha carril bici.

ENTRADES I EIXIDES DE L’ESCOLA

Matí
Entrada: La porta de les bicicletes s’obrirà a les 8’50 i a les
8’57 la del Carrer Rei En Jaume, i es tancaran a les 9’05
(primer la de les bicicletes. Si algú es queda tancat al pati,
ha d’eixir per l’aparcament tocant al timbre i li obrim.
Eixida: La porta s’obrirà a les 12’40 la de les bicicletes ,
12’43 l’altra, de dilluns a dijous i a les 12’55 i 12’58 el
divendres.
Vesprada
Entrada: La porta s’obrirà a les 14’55 la de les bicicletes i a
les 14’57 l’altra, es tancarà a les 15’05.
Eixida: La porta s’obrirà a les 16’25 la de les bicicletes i es
tancarà a les 16’45 fins l’endemà.

APARCAMENT

Es recomana vindre a peu o amb bicicleta. Si així i tot no
pot ser, cal que utilitzem tots/es com cal els llocs
d’aparcament en bateria reservats per a l’escola.

PER SI UN INTERESSA

DIUMENGE DIA 7 D’OCTUBRE
Concentració de la Cimera Social (en defensa de tots els
serveis públics i l’estat del benestar), a les 12 h. a la plaça
de la Verge de València.
DIMARTS DIA 9 D’OCTUBRE
Manifestació per la nostra llengua a les 18 h. des de la
plaça de Sant Agustí.
Escola Valenciana portarà la pancarta de SÍ AL
VALENCIÀ. Estem quedant a la porta de l’església de Sant
Agustí.
US ESPEREM!.
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ A L’ESCOLA
Al pròxim full us posarem un apartat per a inscriure’s.

BEQUES DE MENJADOR

Comparem:
El curs 2010-2011 teníem 88 beques
completes de Conselleria i 4
d’Ajuntament, enguany sols tenim 4
beques de Conselleria completes i
69 parcials, cap de l’Ajuntament.

PER A PENSAR:

“Les persones no saben de que són
capaços, fins que ho intenten.”
Anònim

Cal dir:

EMPESTAR
No APESTAR
AMPA

La propera reunió d'AMPA, serà
el dimecres 7 de novembre a
les 15:00 h al menjador de
l'escola.
Es valorarà la distribució de llibres
d'aquest curs que ha anat molt
bé. Anirem informant del guanys
econòmics obtinguts.

“Hort escolar i
Jardí de 5 anys”

Tenim el camp quasi preparat
però al ploure tant l’altre dia,
estem esperant que s’asseque
suficient per poder entrar. Si no
passa res, el programa és que el
dijous dia 11 vinga Carmelo amb
el seu cavall a preparar els
cavallons, i a continuació durant
tot el dia plantar els encisams.
Al jardí Luís està recollint els
bulbs de l’altre any i després
prepararem la terra per sembrar
les floretes cap a Tots Sants.

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

Si encara no les heu lliurat a
direcció, feu-ho ja, doncs estan
tancant els grups. Ja us
informarem dels horaris, i quan
comencem.

DIES FESTIUS AQUEST CURS

Les festes a nivell d’escola a Catarroja seran les següents:
8 d’octubre, 2 de novembre.
Les vacances de Nadal seran del 22 al 6 de gener, i de Pasqua del 28
de març al 8 d’abril.
Com la Generalitat ha donat NO LABORABLE el dia 18 de març, a
nivell de Catarroja ens queda posar la 3ª data festiva a nivell escolar.
En quan estiga aclarida al Consell Escolar Municipal us informarem.

ASSEMBLEA DE DELEGATS/ADES

Ja està en marxa, avuí dijous dia 6 hem celebrat la primera.
L’alumnat representant ajuda a fer possible amb les seues
propostes i idees, l’escola que somien.

