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AMPA
Dia de convivència: El dissabte dia 10 de novembre estarem a l’escola per
realitzar millores a l’escola. Totes les famílies que vulgueu assistir podeu fer-ho des
de les 9 fins les 14 h. Les activitats preparades des de la Comissió d’Infraestructura:
Acabar la porta de les bicicletes, muntar una caseta de fusta i un Tipi al pati d’E.I.,
pintar un decoració al voltant del jardinet de 5 anys i del minifrontó, acabar de pintar
l’entrada de 3 anys i els parquets.
Junta: El dimecres 7 a les 15’15 al menjador es celebrarà la reunió mensual de
Junta, serà oberta a la resta de famílies.

ESCOLA VIVA
Alumnat de pràctiques: Avuí dimecres han vingut a l’escola 8 estudiants de
magisteri de la Universitat Pública de València per a realitzar-les, es quedaran fins a
finals de desembre.
Comunitats d’Aprenentatge: Les Comissions de treball sorgides a partir dels
somnis estan en marxa i anirem informant-vos a poc a poc.

TEATRE DE PARES I
MARES
LA PROPERA REUNIÓ SERÀ
EL DILLUNS DIA 5 DE
NOVEMBRE A LES 15:15 h. A
LA SALA DE MESTRES.

AGRAÏMENTS
Agraïm a Cèsar
Sotoca, Òscar Pérez,
Karen Filipov, Maria
Serrano, Daniel
Benítez i Laura
Socuellamos de 6é B
per ajudar a Lluis el
conserge i a Vicent M.
a ordenar el mobiliari
de l’escola.

SERVEIS DE 4 I 5 ANYS:
Des de la comissió d’infraestructura
s’està estudiant la possible reforma,
s’està pendent d’una reunió amb
l’Ajuntament.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Donació de sang:
El dilluns dia 5 davant de l’ajuntament “Autobanc” a
l’autobús, i el dimarts dia 6 al Centre de Salut, de 17 a
20’30 h.
Per a una cadira de rodes:
Es demana a tot l’alumnat que porteu a l’escola tapons
i tapadores de plàstic (Davant del despatx), per a
aconseguir una cadira de rodes, és per a una xiqueta
que d’Albal que té immobilitat. Ho coordinarà la mare
de Guillem i David Soria de 5 i 3 anys.
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PER A PENSAR:
“L’educació consisteix
en ensenyar als homes
no el que deuen
pensar si no a pensar.”
Anònim
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Encara queden vacants. podeu preguntar a Núria o a Vicent M.
Donem facilitats per al pagament.
Podeu comprovar els llistats i els horaris a un dels taulons de l’edifici de Primària.

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 i a 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.

