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COMISSIÓ DE VOLUNTARIAT
Des de la Comissió de Voluntariat volem informar a tots
els voluntaris i voluntàries que anem a començar la
formació necessària per poder participar en els grups
interactius d’aquest curs. Hem posat dos dies de
formació per donar facilitat d’horari i d’assistència als
voluntaris. Només és vindre un dels dos dies. Serà al
menjador de l’escola els dies:


4 de desembre: 9:00h



11 de desembre: 16:45h

AMPA I ESCOLA
REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA
La reunió corresponent al mes de desembre es
celebrarà el dimarts dia 4 de desembre al menjador
de l’escola a les 15 h.
RIFA
Ja ha eixit la Rifa de l’AMPA i ja hem recollit els 2
pernils que ens ha regalat “Consum”. Moltes gràcies
per la seua ajuda.
CALENDARI ESCOLAR
Ja sabeu que la propera setmana el divendres dia 7
de desembre no hi ha classe. Tampoc hi haurà el dia
18 de març que serà festa oficial.
El darrer dia de classe a desembre és el divendres
dia 21 i entrem de nou a classe el dilluns dia 7 de
gener.
CURS DE VALENCIÀ PER A MARES I PARES A
L’ESCOLA.
Hem repartit adjunt un fullet per a qui puga interessar.
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ.
Si voleu aprendre a parlar valencià o a ensenyar a
parlar-lo, estigau atents, doncs la propera setmana
repartirem informació concreta.
Durant tot el curs estarà en marxa i les inscripcions
es poden fer durant tot el curs. Qualsevol dubte
passeu pel despatx.

ESCOLA
SOLIDÀRIA
Donació de sang els dies
4 al Centre de Salut i el
dia 10 davant
l’Ajuntament a l’autobanc.
Horari de 17 a 20’30.

PER A PENSAR:
“No visques sols
per viure,
gaudeix del que fas
i aprèn a compartir
perquè ensenyes
a altres a viure.”
ANÒNIM

FELICITACIONS
 Felicitem a les cuineres i a totes
les mares per les coques que fan
per a cada dijous, són les coques
solidàries.

Cal dir:
MAMPARA O PARAVENT
No

BIOMBO

 Felicitem a totes les persones que
fa 80 anys van signar a Castelló el
1932 les famoses normes del 32 o
normes de Castelló, per tal
d’acordar una normativa comuna a
tots els territoris on parlem la
mateixa llengua. Va ser un gran
acord de consens.

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.
EXPOSICIÓ sobre Vicent Andrés Estellés. L’Acadèmia Valenciana de la llengua ha
inaugurat una exposició sobre el poeta de Burjassot, dins de l’any Estellés. Està situada
a la Sala Refectori del Centre del Carme C/ Museu 2, València (junt a la plaça del Carme
de València)
Estarà oberta fins el dia 17 de febrer de dimarts a diumenge de 10 a 20 h.
Per concertar visites guiades, als telèfons 678.844.035 i 606.127.289. Més informació
avl.gva.es

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:

