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INFORMACIÓ DE L’AMPA
Des de l’AMPA felicitem a les famílies per la repercussió que tingué la
vaga d’ahir a la nostra escola.
La vaga va estar secundada per un 73% de l’alumnat.
ESCOLA VIVA
Hort:
Hi ha plantats 2.250 encisams (és un càlcul aproximat, ho repassarem en concret. Els vam plantar
el dia 11 d’octubre. Des d’ací donem les gràcies al pare i a la mare de Carmela Romeu de 5é B
que vingueren a ajudar a Vicent Moreno a acabar de plantar tot l’hort.
Jardinet de 5 anys:
El prepararem a finals de mes per a sembrar les floretes.
Acampada del 1r Cicle:
L’acampada s’ha suspès degut a les pluges que s’anuncien.
CONSELL ESCOLAR:
Eleccions dels representants de l’alumnat. Les farem el dijous 25. Es poden presentar
candidatures.
AMPA. Dia de convivència:
L’organitzem conjuntament AMPA i Escola, serà el dissabte 10 de novembre. Més endavant us
informarem en detall.
CURS DE VALENCIÀ PER A PARES I MARES:
Les persones interessades poden passar a una reunió informativa el proper dimarts al menjador
de l’escola en acabar. Es tracta de veure els nivells i decidir quan comencem.
Gràcies.
Assemblea de delegats/ades:
El passat dia 4 d’octubre es va celebrar la primera assemblea de delegats i delegades.

NOTÍCIES IMPORTANTS PER A
TOTES LES FAMÍLIES
CERTIFICAT METGE
Es demana a totes les famílies que quan visiten al metge per als seus fills, demanen un certificat
metge, doncs actualment els tenim alguns amb dates molt antigues. Cal que quan en tingau algun
nou, ens l’actualitzeu al despatx.

Gràcies.
CALENDARI ESCOLAR
Per tal de fer la planificació familiar.
No hi ha classe els dies 2 de novembre, 7 de desembre (pendent de l’autorització) 18 i 19 de
març,.
El darrer dia de classe a desembre serà el dimecres dia 21 i tornarem a classe el dilluns 7 de
gener.
Les vacances de Pasqua seran del 28 de març al 8 d’abril, inclosos.
El darrer dia de classe del curs, és el divendres dia 21 de juny.

FELICITACIONS

Cal dir:

Pel 9 d’octubre:
Des de “El Full” informatiu volem felicitar a tot l’alumnat
de 5é per la seua participació en l’acte llegint els gentilicis
dels pobles de la comarca.
Felicitem especialment a l’alumnat de 6é i al seu
professorat tutor, per la seua especial representació de la
rendició al rei En Jaume.

...................................
També a les cuineres de l’escola per la realització de les
coques de carabassa la qual van provar tota l’escola.

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
PER A PARES I MARES
Ací us adjuntem informació per tal
que uns inscriviu al programa i
participeu d’aquesta activitat.
La
darrera
setmana
d’octubre
quedarem per presentar a les parelles
(el dimecres dia 31 d’octubre).
Moltes gràcies.

BÀNDOL
No BANDO
PER A PENSAR:
“Governar no es manar, per
molta majoria que se tinga.”
Juan Luis Cebrián

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
DEL MENJADOR.
Us informem que a quasi totes les
activitats hi ha vacants, si us interessa
passeu per direcció i ho parlem. (Vicent
M. o Núria). Si passeu fem una reserva
de la inscripció i després ja feu el
pagament al banc. Totes les activitats
s’iniciaran a novembre.

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.
IMPORTANT: la porta verda que dona a la carretera de les Corregudes és per a
vindre a peu o amb bicicleta. Està prohibit aparcar allí, la policia està avisant de la
perillositat.

VIATGE A LA NEU 2013
Com tots els anys estem ja preparant l’eixida especial d’esquí, adreçada a l’alumnat de 1r a 6é
de Primària. La proposta és al mateix lloc del curs passat, Alberg de Montardit ia Port-Ainé, del
dia 7 a l’11 de gener.
El preu estarà al voltant de 340 € (càlcul aproximat, variable segons el nº d’alumnat, calculant
que al menys n’anem 30). Per tal d’anar concretant necessitem saber l’alumnat que estaria
interessat en participar.
És per això que, si voleu que el vostre fill/a participe, us preguem ompliu aquesta nota i la
lliureu als mestres d’Educació Física o al despatx fins el dimecres 31 d’octubre i junt a
d’ingrés de 40 € de reserva al compte de la Caixa Popular nº: 3159-0005-08-2208184826.
En breu us convocarem a una reunió informativa per tal de concretar tots els detalls i aclarir
possibles dubtes. Si algun pare o mare està interessat en vindre, que ho comunique.

ESTIC INTERESSAT/ADA QUE EL MEU FILL/A:
........................................................................DEL CURS ................
PARTICIPE AL VIATGE A LA NEU 2013.

