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ESCOLA VIVA
Cinema a l’escola:




L’alumnat de 1r a 6é va assistir el dimarts 20 a la Casa de la Cultura (organitzat per les
escoles publiques de Catarroja) per veure la pel·lícula “Lorax”.
L’alumnat de 4 i 5 anys va assistir el dimecres 21 a les sales de l’Espai Campanar a
València per veure la Pel·lícula “Pirates”.

Visita a la València histórica:
 L’alumnat de 1r i 2n ahir dijous van visitar diferents monuments històrics de la ciutat.


L’alumnat de 4 anys va anar ahir a la fruiteria a comprar.
 L’alumnat de 6é ha anat hui al MUVIM i a la Fundació Bancaixa.
Codonyat: Fa unes setmanes vam collir codonys del codonyer que hi ha junt a la carretera
darrere de 3 anys. Les cuineres de l’escola han elaborat codonyat que van regalar per a
degustació a tot l’alumnat i professorat de les classes. Estava preciós i molt bo.
Felicitacions a les cuineres i moltes gràcies.
“A collir codonys a rodolons,
amb les puntes dels dits codonys collits”.

INFORMACIONS DES DE L’AMPA
CURS DE VALENCIÀ
Com fins ara no en som suficients persones inscrites, la proposta d’inici la deixem per a
gener. Així i tot si alguna persona està interessada en aprendre valencià o millorar el seu
nivell, passeu pel despatx i us inscriviu directament. Us tindrem informats/des.
REUNIÓ DE DESEMBRE
Anoteu que el dimarts dia 4 de desembre serà la propera reunió de l’AMPA. Serà a les 15
h. al menjador de l’escola.
COQUES SOLIDÀRIES:
Tots els dijous hi ha a la venda coca solidària per als fons de l’AMPA.

AGENDA CULTURAL
MELODIES PER HAITÍ. Professorat d’ESO,
organitzen aquest concert solidari per Haití. Serà
el dia 1 a les 19 h. a la sala Iturbi del Palau de la
Música de València. Les entrades les podeu
adquirir en entradas.com al preu de 10 €. En
aquest concert està treballant de valent la mare
de Laura de 2n A i Miquel de 5 anys A
CANTA, TOCA I BALLA. El dilluns dia 3 a les 19
h. al Club Diari Levante, el pare de Carme Reig
de 4t B presenta la col·lecció de llibres de música
“Canta, toca i balla”. L’entrada és oberta i de
franc.

OBJECTES PERDUTS
La perxa dels Objectes Perduts la tenim plena de
samarretes, sudaderes i jaquetes. La propera setmana
durem tot a un contenidor de roba per reutilitzar,
si trobeu a faltar alguna cosa podeu anar a fer una ullada
abans del dimarts.
Aconsellem a les famílies fomentar en els xiquets i
xiquetes actituds responsables front al valor de les coses
i el consum, i si fos necessari marcar amb el nom en una
etiqueta les peces de roba.
Cada mes trobem gran quantitat de roba perduda que, tot
i deixar-la en un lloc visible i visitat habitualment per
l’alumnat, ningú la identifica ni la reclama.

Danses del dia 9 d’octubre: Encara que amb retard,
des de El Full i en nom de l’escola volem felicitar a
l’alumnat i mestres que van participar en les danses
deixa celebració, són l’alumnat dels 1rs que van
ballar la dansà de “Els turcs”, els de 4t que van ballar
“la magrana”, i els de 5é que ballaren “la dansà i
boleros”. Gràcies.
Cablejat per a Internet: A les famílies que van estar
treballant el dissabte dia 10 posant el cable per tal
que arribe com cal Internet als espais de l’escola.

Endevinalla inventada per 1r B
Xicotet menja-formatge,
Corre, corre, que ve el gat.
Puc fer-te un forat al prestatge
I amb la flauta en quede calmat.
Qui sóc???

PITET O BAVOSALL
No

BAVERO

PER A PENSAR:

Vençut és aquell que
deixa de lluitar.
ANÒNIM

ANIVERSARI PEL
VALENCIÀ:

FELICITACIONS

RACÓ DE L’ALUMNAT

Cal dir:

Avui 23 de novembre, fa 29
anys de l’aprovació de la LUEV
(Llei d’Us d’Ensenyament del
valencià), l’any 1983, les Corts
Valencianes reunides a Alacant
la van aprovar sense cap vot
en contra. Aquesta llei ens
permet fer escola en valencià i
que el valencià estiga viu.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Continua la recollida de taps de plàstic.
Campanya de recollida de joguets per a
l’associació APAMI de Catarroja.
Si tens joguets que no utilitzes i no saps
que fer amb ells, porta’ls a l’escola, doncs
farem recollida i els regalarem a APAMI.

COMUNITATS D’APRENENTATGE
Dins de les Comunitats d’Aprenentatge, un dels somnis
d’alguns dels membres de la Comunitat Educativa va ser poder
formar una banda i un cor a l’escola.
Amb l’ajuda d’uns pares voluntaris que són professors de
música en diferents institucions, estem preparant les activitats per tal
de posar en marxa el cor a partir del mes de gener.
Cal emplenar i lliurar a direcció durant la propera setmana.

Pare/mare de _______________________________________________de ______ curs
de Primària, vull que el/la meu/a fill/a participe en aquesta activitat.
Catarroja, _____ de novembre de 2012.
Signatura:

