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PLATAFORMA - FAPA
PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC:
MÉS INVERSIÓ, MÉS QUALITAT, MÉS VALENCIÀ, MÉS DIGNITAT

ESCOLA VIVA
Els mestres ja hem fet 2 Claustres per poder organitzar l’escola. El mateix dimarts
vam estar de Consell Escolar. També es va fer dimecres vesprada una reunió
informativa de l’AMPA sobre el menjador.

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Per al 2014 serà a Catarroja, us mantintrem informats de com va.

ESCOLA SOLIDÀRIA:
SI
ALGUNA
FAMÍLIA
ENCARA TÉ LLIBRES DEL
CURS PASSAT, QUE NO
VAJA A FER SERVIR, POT
PORTAR-LOS A L’ESCOLA.
GRÀCIES.

FAPA
RECLAMACIÓ BECA DE LLIBRES 12-13
Tot aquell que tinguera aprovada la beca de
llibres el curs passat, pot fer una reclamació en la
FAPA. Més informació cridant al 963739811.

Comunitat d’Aprenentatge
Biblioteca tutoritzada
Enguany posem en funcionament la
Biblioteca tutoritzada.
Aquesta activitat té com objectiu
ajudar en les tasques escolars a
l’alumnat de Primària.
L’horari serà: dimarts i dijous de 16:45
a 17:45 h.
La
concreció
de
l’organització
dependrà del número de voluntaris i
d’alumnes interessats.

PER A PENSAR:

Cal dir:
VIDRIOLA O
GUARDIOLA

“Fa més el que vol,
què el que pot”.

No

Dita popular

HUTXA

MANCANCES

ESCOLA VERDA
Hort Escolar: El paisatge del campet està
canviant. El dimarts passat va estar un tractor i
va treballar el camp per poder marcar els
cavallons i sembrar a continuació. Ahir dijous va
estar Carmelo i el seu cavall marcant els
cavallons i si no passa res divendres sembrarem
raves i un cavalló de carlotes.

NO tenim encara mestre/a per
cobrir 1/3 de la jornada
d’Educació Física.
Ja tenim les subtitutes de
Carolina, li diuen Empar i la
substituta de Divina, Noèlia.

MENJADOR I ACTIVITATS:
Cal que porteu el fullet al despatx el més prompte possible per poder decidir
quantes educadores necessitem.
També comunicar-vos que al fullet hi havia una errada respecte al pagament. Les
quantitats correctes són les següents:
Es cobraran 8 mensualitats fixes de 78,09 euros des del mes d’octubre al mes de
maig. ( 147 x 4,25 = 624,75 // 624,75 : 8 = 78,09).
Les beques encara no ens han dit res mes.
Avui repartim els fullets per inscriure’s a les Activitats Extraescolars.

Catequesis Comunió

Classes de dibuix

Aquell/a que estiga interessat, hi ha catequesis a
l’església El Pilar.
La inscripció és de dimarts 24 a dijous 26 de 17:00
a 19:00 h.

OLKARAN
www.olkaran@hotmail.com
615384953

RACÓ DE L’ALUMNAT
Els / les alumnes de 4t B saludem la comunitat escolar en l’inici de curs. Volem fer dos
crítiques i dos felicitacions:
-Enguany els alumnes de 4t no pugem al segon pis. És la primera vegada que açò passa.
Serà per la falta d’espai i la massificació de l’Escola?
-Comença un nou curs i ens falta professorat perquè Conselleria no ha enviat els mestres
corresponents.
-Felicitem les famílies, alumnes i mestres per dur endavant el banc de llibres. D’eixa
manera aprenem a compartir, reciclar i estalviar.
-Felicitem la mestra Carolina pel naixement del seu fill Arnau. Enhorabona.

