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ESCOLA VIVA


Durant aquestos mesos a l’escola estem atenent i acollint alumnat de pràctiques. També ens
han visitat alumnat del Mòdul d’E.I. de l’IES Berenguer Dalmau.





Durant aquesta setmana tot l’alumnat de la nostra
escola i tot l’alumnat de tota Catarroja, està assistint al
cinema en valencià que han organitzar els directors/es
del nostre poble. Ha estat un èxit.
L’alumnat de 4 anys, 5 anys, 1r i 2n va veure la
pel·lícula “Amics per sempre”, l’alumnat de 3r i 4t la
pel·lícula “GRU-2”, i l’alumnat de 5é i 6é hui ha vist la
pel·lícula “Tintin i el secret de l’unicorn”.
L’alumnat de 3r i 4t ha estat a l’aula de la natura de Ventamina ahir dimecres i hui dijous.
Al DOGV Nº 7154, del dia 18-12-13 va aparèixer la relació d’alumnat que té premi extraordinari
pel rendiment acadèmic, la nostra escola en té 3 exalumnes de 6é del curs passat: Natàlia
Gomila i Chirivella, Carles Viejo i Vivas i Paula Maria i Hernàndez.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Com ja sabeu el passat dijous vam celebrar les eleccions al Consell Escolar. La
participació va estar molt bé, un 35 %. El resultat va ser el següent:
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PARES I MARES CANDIDATS/ATES
CAMACHO I SEGARRA, RAUL
OLMO I BALTANÀS, MARIA
SALCEDO I SALVADOR, Mª CARMEN
HERNÀNDEZ I FITO, NOÈLIA
ATIENZAR I MÍNGUEZ, RAMONA
TOTAL:

Vots que ha obtés
117
114
94
91
90
509

Des de l’AMPA es nomena directament a una persona més i en aquest cas és
EVE ORIOLA I SAEZ.
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PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Vots que ha obtés

SANCHO I TARONCHER, RAMÓN
VILANOVA I CALVO, ANNA Mª

7
4

EL CONSELL ESCOLAR ES CONSTITUIRÀ EL PROPER DILLUNS DIA 16 DE
DESEMBRE.

PER A PENSAR:
“Dis-me i ho oblidaré, ensenya’m i ho
recordaré, involucra’m i ho aprendre”.
Benjamí Franklin

RIFA DE L’AMPA PER A NADAL
Hi ha famílies que compren la papereta
per a la rifa d’una “tablet”, però també hi
ha qui fa la donació de diners
voluntàriament sense participar en la rifa.
APARCAMENT
Per favor, quan deixeu el vehicle en
bateria, deixeu-lo prou cap a dins per
poder facilitar un moment les parades
d’altres pares i mares, tots són per a un
momentet. Gràcies.
ALTRES DISSABTES DE CONVIVÈNCIA
Anoteu a la vostra agenda, si podeu i
voleu el dia 28 de desembre per a pintar
les portes del primer pis, i muntar un
galliner. També el dia 1 de febrer per a
millorar el jardí. Com sempre de 9 a 14 h.

Recordeu que durant
el mes de desembre
podeu anar amb
descomptes
al
cinema en valencià
als
Ocine
(C.C.
Aqua).
Podeu consultar els
horaris i descarregar
els descomptes a la
nostra
web
www.escolavalancia
na.org/cinema.

FELICITACIONS




Si hi ha alguna
persona interessada,
encara hi ha places a
l’autobús.
El proper dimarts a
les 16’45 al menjador
farem una reunió
concretant detalls del
viatge.

TORRADA
No TOSTÀ

CINEMA EN VALENCIÀ

AMPA

VIATGE A
ESQUIAR AL
PIRINEU

Cal dir:

Volem expressar la nostra felicitació
especial a l’alumnat que voluntàriament està
ajudant a parar la taula al menjador i ho fa
molt bé. Es va proposar a l’assemblea del
menjador i hi ha una llista de voluntaris. La
setmana del 25 al 29 de novembre van ser
Andrea Rubio i Nacho Calomarde de 6é A, i
aqueta setmana han estat Pau Chirivella i
Alba Tomàs de 6é A. MOLTES GRÀCIES.
També a totes les famílies que el passat
dissabte dia 30 de novembre van fer la feina
de pintar de blau totes les portes del 2n pis.
Moltes gràcies.

ESCOLA VERDA



Podeu observar al nostre campet que ara està de guaret,això
vol dir de descans. Excepte un cavalló de carlotes, això si, van
molt lentes en el seu creixement.
L’alumnat de 5 anys, fa unes setmanes va plantar els bulbs de
floretes, ara cal esperar el pas del temps per veure com naixen i
com de boniques es fan les floretes.
Ramón el conserge els va preparar els cavallons.

EL FULL INFORMATIU
Recordeu que podeu participar en la redacció del full totes les
setmanes, entregant els vostres articles informatius o d’opinió
abans dels dimecres a les 12’45 hores al despatx de direcció.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

