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AMPA
Dia de convivència: El dissabte dia 30 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:
Pintura de mobles antics a algunes aules.
ESCOLA VIVA
 La setmana passada, l’alumnat de 5é va visitar les Corts Valencianes.
 El dimarts vam collir raves i vam repartir 1 i 2 a cadascú del alumnes i
treballadors de l’escola.
 Avui dijous dia 31 hem celebrat l’assemblea de delegats, doncs era el passat 24
va ser vaga.
 PARTICIPACIÒ EN LA VAGA: 91% de l’alumnat, 75,8 % del professorat i el13 %
d’altres treballadors.

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.
FAX: Tenim un fax-telèfon a l’escola que no el fem servir, si alguna família
considera que el necessita que passe pel despatx de l’AMPA i en parlem del preu.

TEATRE DE LES FAMÍLIES
Si algun pare, mare, iaio, iaia,
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 5
de novembre a les 15:15 h. a la
Sala de mestres.
Animeu-vos!!!!

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
Sols s’han pogut formar grups de
Ceràmica, Multidisciplinar d’EI i el de Judo
de dimecres.
Queden encara vacants per aquestes tres,
si estiguéreu interessats, passeu pel
despatx.

MILLORES A L’ESCOLA
A l’ajuntament li volem demanar una obra especial per al 2014. Ja us informem.

PER A PENSAR:
“El talent guanya jocs, però el treball en equip i
la intel·ligència guanya campionats”.

Cal dir:
ALEMANY
No ALEMÀ

Michael Jordan

Contra la imposició, defensem l’educació!
Com deia Estellés, “hi haurà un dia que no
podrem més i llavors ho podrem tot
Baixa al carrer i participa;
no podran res davant un poble unit i combatiu!”

HALLOWEEN
Felicitem a la comissió de màgics per l’organització de
l’exposició de mascares a Halloween, però volen
felicitar especialment a totes les famílies que han
participat, portant la seua màscara a l’exposició.

