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AMPA I ESCOLA
DIA DE CONVIVÈNCIA, DISSABTE DE MULTICOLOR
Demà dissabte dia 30, entre les 9 i les 14 h.
estarem a la nostra escola. El matí el dedicarem a PINTAR,
per tant cal portar roba de treball per aquesta activitat.
Els treballs de pintura que anem a fer són dins de l'edifici de
Primària.
Mireu a veure si podeu vindre. A meitat matí farem una
parada per esmorzar.
US ESPEREM !!! Moltes gràcies.
REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA
La reunió corresponent al mes de desembre se celebrarà el dimarts dia 3 de
desembre al menjador de l’escola a les 15 h.
FIRA DEL LLIBRE D’OCASIÓ
Serà els dies 17 i 18 de desembre. Estem recollint donacions de llibres que
vendrem eixos dies a preus especialment econòmics.
BERENARS SOLIDÀRIS
Tots els dijous a les 16’45 al pati de l’escola, organitzats per l’AMPA per a projectes
d’escola.
VALENCIÀ PER A MARES I PARES A L’ESCOLA.
Curset de Valencià i Voluntariat: està obert per inscriure’s, pregunteu al despatx i
estem ja per iniciar les sessions.

ELECCIONS AL
CONSELL ESCOLAR
Ahir durant tot el dia va estar oberta la taula
per votar i així elegir els representants de les
famílies al Consell Escolar.
També ahir es va escollir el representant de
les cuineres, conserge i netejadores; i per
altra
banda,
els
representants
del
professorat.
Els representants de l’alumnat els van elegir
a l’octubre.
La propera setmana al full us detallarem la
composició del Consell Escolar.
Gràcies a tots i totes per la vostra
participació.

Malgrat tancaments,
manifestacions, manifests en
contra de la nova llei d’educació
per part de tota la Comunitat
Educativa de l’estat espanyol, la
LOMCE ha estat aprovada pel
congrés dels diputats.
Demanem un
minut de silenci
per l’educació
dels nostres
fill/es.

PER A PENSAR:

Cal dir:

“La gent del camp vol veure l’oratge, no el
“tiempo”.
Quin canal de televisió i quina ràdio veurem?
Escoltarem el Valencià als mitjans quan
tanquen finalment RTVV????

FELICITACIONS
Felicitem a totes les persones que fa 81 anys
van signar a Castelló el 1932 les famoses
normes del 32 o normes de Castelló, per tal
d’acordar una normativa comuna a tots els
territoris on parlem la mateixa llengua. Va ser
un gran acord de consens entre persones de
diferents maneres de pensar.
Per al mes de desembre us
adjuntem tiquets descompte per al
cinema en valencià als Ocine (C.C.
Aqua). Podeu consultar els horaris
i descarregar els descomptes a la
nostra web www.escolavalanciana.org/cinema.

PAPERETA
No
PAPELETA

ESCOLA VALENCIANA
Demà
mateix
acaba
la
campanya de micromecenatge
per tal que es puguen dur
endavant tots els projectes per
poder fer realitat el viure en
valencià, per això podeu entrar i
participeu si voleu al nostre
Verkami:
Fes Escola Valenciana.
www.escolavalenciana.org/verkami

BIBLIOTECA
TUTORITZADA
El dimarts 3 de desembre,
continuem el servei de la
biblioteca
tutoritzada,
ampliant-la a l’alumnat de
1r cicle.
Horari: Dimarts i dijous de
16:45 a 17:45 h.
Lloc: Biblioteca de l’escola.

AVALUACIONS
Es farà tot el treball d’avaluació
continua i a més a més el
professorat es reunirà les
properes setmanes per fer les
avaluacions i posar notes.

NOTICÍA DE 4t B
Els alumnes de 4t B comuniquem a la comunitat educativa que des de fa dues
setmanes estem patint problemes elèctrics a la nostra aula que fan que treballem
a fosques una gran part del temps. L’automàtic bota per una mala connexió.
Tampoc podem escoltar el C.D. d’anglès tan important en la classe.
Esperem que solucionen prompte el problema per a poder treballar
adequadament.

