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VAGA A L’EDUCACIÓ
El proper dijous dia 24 hi ha convocada una vaga en educació a tot l’estat Espanyol
contra la llei WERT, us mantindrem informats.

S’HAN PERDUT LES
CANÇONS
POPULARS DE
CATARROJA!!!!
Si algun iaio/a, pare, mare o família coneix
alguna cançó popular de Catarroja o l’horta
sud cal comunicar-ho al despatx.

FELICITACIONS
- Felicitem a Xavi Selma, el monitor de Judo,
doncs fa unes setmanes va quedar 3r al
Campionat d’Europa Universitari de la seua
categoria.
- També felicitem a les famílies que van estar
ahir al tancament de la nostra escola
manifestant-se en contra de la llei WERT.
- Volem felicitar des de El Full als mestres de
pràctiques que han estat un temps amb
nosaltres: Imma a 5 anys A, Lourdes a 5 anys B,
Carles a 2n B, Miguel a 4t B i Josep a 6é B.

AMPA.
Dia de convivència:
L’organitzem conjuntament AMPA i
Escola, serà el dissabte 30 de
novembre.

GOSSOS A L’ESCOLA
La normativa escolar no permet
l’entrada al recinte escolar de cap
animal. Com que hi ha algunes
famílies que no ho recorden, doncs
ací us ho indiquem:
NO ES PODEN
ENTRAR
GOSSOS AL
RECINTE
ESCOLAR, i no es
poden ni deuen
deixar nugats a
l’entrada sense
MORRAL!!!!

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

L’alumnat de 1r i 2n el dimarts passat
va anar de visita a la València antiga,
i van aprendre molt.

AMPA
L’AMPA ha lliurat a l’escola 6.118€
en concepte dels 14 € per xiquet a
l’escola. Amb aquestos diners no
hem cobert ni les fotocòpies.
En E.F. han recollit 742,50 €.

PER A PENSAR:
“Eduqueu els xiquets i no serà
necessari castigar els homes”.

Cal dir:
CARETA o MASCARA
No ANTIFAÇ

Pitàgores

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS DEL MIG
DIA
Encara esteu a temps per apuntar els vostres fills
i filles a les activitats que us hem proposat per al
mig dia (Multidisciplinar per a Infantil, Ceràmica,
Anglès i Escacs per al primer cicle i Capoeira,
Informàtica, Ball Modern i Escacs per al segon i
tercer cicle) i Judo i Handbol de vesprada.
El preu per a tot l’any és de 95 €, no arriba a 4 €
per dia d’activitat. És molt econòmic perquè el
preu està súper ajustat.
Si teniu algun problema en el pagament, podeu
parlar amb Núria o Vicent M. i flexibilitzar la forma
de pagar.
Animeu-vos.

CONSELL ESCOLAR
Eleccions dels representants de
l’alumnat. Les farem el dilluns 25.
També hi haurà eleccions el dia 28 de
novembre.

TEATRE DE LES FAMÍLIES
Si algun pare, mare, iaio, iaio,
germà, germana… de l’escola vol
participar en el teatre de les famílies
que es fa a final de curs, hi haurà
una reunió el proper dimarts dia 22
d’octubre a la Sala de mestres.
Ho passareu molt bé!!!!!

COMISSIÓ MÀGICS
Des de la Comissió de màgics, valorant un dels somnis de l’alumnat,
hem pensat en celebrar Halloween, confeccionant unes màscares
terrorífiques
Teniu de temps del 21 fins al 25 d’octubre per entregar-la al vostre/a
tutor/a, després muntarem una exposició per a què tota l’escola les
puga veure i tremole de por.
Donarem un diploma i caramels a tots els participants, així com un
diploma especial a la màscara més terrorífica.

RACO DE L’ALUMNAT

AGENDA CULTURAL

Estimades famílies, mares, pares, iaies, xiquets i xiquetes.
En Plàstica ja estem fent els cartells publicitaris de la
Trobada d’Escoles en Valencià per a participar en el
concurs.
En Valencià, hem començat a fer els eslògans per als
cartells. Estem per veure qui guanya el premi. Les
trobades seran en maig, i per fi, al nostre poble!
Estem molt contents de poder rebre totes les escoles de la
comarca al nostre poble.

- “L’escoleta de Maru” ens
ofereix activitats extraescolars:
Musicart / Musicoterapia, Creació
musical, Alohamètic.

ATENCIÓ
Estimades famílies en els últims dies s'ha aprovat la nova
Llei d'Educació, LOMQE, la qual ens afecta a tots de forma
dolenta. Vos convidem a que vos informeu sobre ella i feu
l’anàlisi de les seues repercussions.
Informen: Joan, Andrea, Lluna i Lucia Vilches de 4t B.

- ABACUS ofereix un Taller
gratuït dissabte 19 de 12 a 13 h.
Més informació a web.
- Festival internacional de
Massanassa,
agermanament
cultural
entre
València
i
Llatinoamèrica. Dissabte 19 a les
10’30 h. a la plaça del País
Valencià de Massanassa (plaça
de l’església nova).

