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INFORMACIONS DES DE L’AMPA
RIFA PER A NADAL
L’AMPA ha preparat una rifa extra per a Nadal. Hi ha una errada al text, ací està el text
correcte:
“Al posseïdor del número que coincidesca amb les tres últimes xifres del sorteig del cupó
pro-cecs del dimecres 18 de desembre de 2013, serà obsequiat amb una Tablet”.
Si en voleu de rifa, podeu comprar-la a les mares/pares delegats/ades de cada classe.
També han realitzat una rifa les famílies de 5 anys, i també hi ha altra errada, a més a més
que la rifa que hem comentat abans. La rifa de 5 anys és per al dilluns 16 i no dimecres
com posa en la papereta.

AJUDES DES DE L’AMPA A L’ESCOLA
Com que la Conselleria ens envia molts poquets diners, doncs l’AMPA ens ha d’ajudar
molt, COM SEMPRE.
 L’AMPA pagarà l’activitat del dia 30 per a pintar coses a l’escola.
 L’AMPA ha assignat 200 € per a cada cicle.
 També 200 € per a cada comissió de treball.
 Ha assignat 3.000 € per a les noves tecnologies a les aules de 3r a 6é fins on es puga.

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 portar-los al despatx de l’AMPA fins
el 5 de desembre.

OBJECTES PERDUTS
La perxa dels Objectes Perduts la tenim plena de samarretes, dessuadores i jaquetes. La
propera setmana durem tot a un contenidor de roba per reutilitzar, si trobeu a faltar alguna
cosa podeu anar a fer una ullada abans del dijous.
Aconsellem a les famílies fomentar en els xiquets i xiquetes actituds responsables front al
valor de les coses i el consum, i si fos necessari marcar amb el nom en una etiqueta les
peces de roba.
Cada mes trobem gran quantitat de roba perduda que, tot i deixar-la en un lloc visible i
visitat habitualment per l’alumnat, ningú la identifica com a seua ni la reclama.

VIATGE A LA NEU

Cinema en valencià

Encara queden vacants
per emplenar l’autobús.
Anem als Pirineus del 7 al
10 de gener.
Si us interessa passeu
pel despatx i pregunteu.
Gràcies.

Tot l’alumnat de l’escola excepte 3 anys anirà
al cinema en Valencià a la Casa de la Cultura
de Catarroja durant els primers dies de
desembre. Organitza Guaix-Escola Valenciana.
El preu és de 2 € i cal pagar-ho als/les mestres
tutors/es segons la nota que us hauran repartit.

PER A PENSAR:
"La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però
cal deixar-la lliure perquè es desenvolupe."
Maria Montessori

BIBLIOTECA TUTORITZADA
El dimarts 26 de novembre, continuem
el servei de la biblioteca tutoritzada,
ampliant-la a l’alumnat de 2n cicle.
Horari: Dimarts i dijous de 16:45 a
17:45 h.
Lloc: Biblioteca de l’escola.
En uns dies començarà l’alumnat de 1r
Cicle. Ja us avisem.

Cal dir:
PARADÍS
No PARAÍS

COMISSIÓ DE LA TROBADA
Com ja sabeu, aquest curs la Trobada
la celebrem a Catarroja.
La nostra escola és l’encarregada
d’organitzar la Volta a peu i els tallers
del dia de la Trobada.
Quanta més ajuda millor, esteu a
temps
d’apuntar-vos
a
aquesta
estupenda Comissió.
Montse està esperant per apuntar-te.

ESCOLA VERDA
L’AMPA i l’escola li hem demanat a
l’ajuntament que ens pinte un carril bici
a la vorera ampla que hi ha des de
Paluzié la nostra escola.
També us recordem que hi ha
persones incíviques que aparquen a la
corba de la carretera i poden produir
un accident.
ESCOLA SOLIDÀRIA
Continua la recollida de
taps de plàstic.

COMUNITAT D’APRENENTATGE
Estan en marxa en alguns cursos o van a començar ja,
els grups interactius. També estan al programa les
tertúlies literàries.

ESCOLA EN VALENCIÀ. LA NOSTRA ESCOLA
ANIVERSARI PEL VALENCIÀ:
Demà 23 de novembre, fa 30 anys de l’aprovació de la LUEV (Llei d’ús
d’Ensenyament del valencià), l’any 1983, les Corts Valencianes reunides a Alacant
la van aprovar sense cap vot en contra. Aquesta llei ens permet fer escola en
valencià i que el valencià estiga viu i siga oficial com el castellà.
CURS DE VALENCIÀ I VOLUNTARIAT PER APRENDRE I ENSENYAR
VALENCIÀ
 Estem completant el grup per al curset de valencià a nivell escrit. Encara hi ha
vacants.
 També està oberta la possibilitat de fer parelles per poder aprendre a parlar en
valencià.
Si us interessa passeu pel despatx i pregunteu.
REUNIÓ INFORMATIVA EN DETALL, DILLUNS 25 A LES 16’45 AL MENJADOR.
Gràcies.

