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A QUI CORRESPONGA:
L’horari d’entrada de matí a l’escola és a les 9 (quan toca la música d’entrada cal que l’alumnat
estiga al pati i entrar àgilment, sense córrer però sense pausa). Doncs bé, la realitat és que
algunes famílies tenen l’hàbit d’arribar sempre o quasi sempre “puntuals” uns minuts (5’, i
més darrere de les 9) realment segons ells són puntuals però sempre amb uns minuts caigudets.
PER FAVOR: A l’escola també eduquem en la puntualitat per a la vida diària, per tant us
demanem que feu l’ESFORÇ de vindre amb més temps per davant a l’escola i no a corre-cuita a
l’hora caiguda. En aquestos casos estaria bé eixir de casa 5’ abans.
MARES I PARES: QUAN DEIXEU ALS VOSTRES FILLS I FILLES DE MATÍ I DE VESPRADA,
CAL QUE EIXIU ÀGILMENT DE L’ESCOLA. EL/LA CONSERGE TANCA A LES 9’05 i 15’05,
DONCS DESPRÉS TÉ ALTRES FEINES A FER.
NO PASSA RES QUE US TANQUEN LA PORTA, PODEU EIXIR PER LA DE L’APARCAMENT.
L’alumnat que arriba tard després de les 9’05,
es queda a la porta del despatx fins la segona sessió.
HORARI D’EIXIDA DE L’ESCOLA DE VESPRADA :
El conserge obri la porta de bicicletes (darrere de 3 anys) 5’ abans de l’eixida o entrada, i la tanca
5’ després de l’eixida.
La porta de les bicicletes per la vesprada la tanca a les 16’50, la porta general la tancarà a les
16’55, doncs a les 17 h tanca la de cotxes i l’edifici de primària.
MOLTES GRÀCIES.
EIXIDA DE L’ALUMNAT DURANT L’HORARI DE CLASSE
Si veniu a pel vostre/a fill/a per anar al metge o per altre motiu, cal que li signeu un fullet al
conserge o a qui estiga al despatx. Sols és un motiu de seguretat i responsabilitat.
Fireta Solidària del llibre
Des de la Junta de l’AMPA s’ha acordat
organitzar una fireta per vendre llibres,
serà els dies 16,17, i 18 de desembre. Si
voleu fer donació de llibres podeu portarlos al despatx de l’AMPA fins el 5 de
desembre.

VIATGE A LA NEU
El proper dilluns dia 18 de
novembre, hi haurà una reunió
infoprmativa a les 16:45 h al
menjador.

BIBLIOTECA TUTORITZADA
Comencem!!!!
El proper dimarts, 19 de novembre,
encetem aquesta nova experiència.
Horari: Dimarts i dijous de 16:45 a 17:45 h.
Lloc: Biblioteca de l’escola.
Alumnat: 3r cicle de Primària (5é i 6é)
La incorporació de l’alumnat per cicles serà
progressiva.
En uns dies començarà l’alumnat de 1r i 2n
Cicle.
Avisarem!!!!

ESCOLA VIVA
Ahir dijous des de l’AMPA es van oferir berenars solidaris per ajudar als
projectes de l’escola.

PER A PENSAR:
“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món”
Nelson Mandela
Entreu a www.yoestudieenlapubllica.org

Cal dir:
TARDORENC
No OTONYAL

RACÓ DE L’ALUMNAT
ACUDIT
LA LOCURA DE JAUMET
Esta era la mare de Jaumet que li va manar :
-Prepara un entrepà de “Nocilla”. Renta el piso amb lleixiu, fica el pollastre al
forn i dorm al bebè!
Han passat unes hores , sa mare ja ha aplegat i Jaumet diu:
- T’he preparat un entrepà amb lleixiu, he rentat el piso amb “Nocilla” i he ficat el
bebe al forn.
- Però, qu has fet? – diu la mare.
Jaumet li contesta :
- SSSSH....! Que el pollastre està dormint.
Isaac M. A. 4t B
APRENDRE A JUGAR A ESCACS
Des del “Club d’Escacs de
Massanassa”
ens
ofereixen la possibilitat
d’aprendre
i
practicar
escacs sense pagar res a
canvi, a partir de 6 anys.
Serà els dissabtes a Massanassa, al carrer
Germanies (edifici sociocultural) de 12’30 a
13’45. Podeu dir que veniu de part de la nostra
escola.

CINEMA EN VALENCIÀ A
CATARROJA
Les escoles d’E.I. i Primària
de
Catarroja
estem
coordinant-nos i a primers de
desembre anirem a la Casa
de la Cultura a veure cinema
en Valencià.
Pròximament els vostres
tutors
us
passaran
informació d’horari i preu.
Anirem tota l’escola excepte
3 anys.

AMPA I ESCOLA
FELICITACIONS:
 Felicitem a Ramón el conserge que ja està integrat en la nostra Comuitat
Educativa. Gràcies.
 A l’alumnat finalista del concurs de Cartells dins de la nostra escola, amb els
seus eslògans:
o Col·lectiu de 2n A, amb l’eslògan: “El Valencià, el nostre color.”
o Col·lectiu de 2n B, amb l’eslògan: “El Valencià, m’agrada!!!”
o Col·lectiu de 3rs (guanyador del centre), amb l’eslògan: “Connecta’t al
Valencià.”
o Rubén Maria de 4t A, amb l’eslògan: “El Valencià creix amb tu.”
o Andrea Ángel de 4t B, amb l’eslògan: “Estima el Valencià”.
o Carla Campos de 4t C, amb l’eslògan: “Valencià a totes hores.”

