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COMUNITAT D’APRENENTATGE
REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE QUE ÉS UNA COMUNITAT D’APRENENTATGE
 DIA: DIMECRES 1 D’OCTUBRE.
 LLOC: AL MENJADOR DE L’ESCOLA.
 HORA: 16’50, EN ACABAR LES CLASSES.
Han passat ja 2 cursos des que ens vàrem constituir com a COMUNITAT
D’APRENENTATGE i enguany volem consolidar el que vam aconseguir els cursos
passats, amb la realització dels SOMNIS.
Però volem explicar de nou què vol dir i en què consisteix ser “Comunitat
d’Aprenentatge”.
La reunió està adreçada a tota l’escola, per tal de refrescar el significat del nostre
projecte d’escola.
Més endavant farem una reunió expressa per a les persones que són o volen ser
voluntàries.
Al pati hi haurà servei d’educadores per atendre als xiquets/es mentrestant les
famílies estan a la reunió.
ATENCIÓ: Des del dia 1 fins al 8 d’octubre us podreu anotar a les llistes que tindrem
apunt per a formar part de les Comissions de treball, on us necessitem per a pensar
accions per realitzar els somnis pendents.

ESCOLA VERDA
RECICLATGE: A la nostra escola volem aconseguir persones ecologistes que respecten el medi
ambient i la natura. Per aquest motiu tenim unes quantes accions diàries que van aconseguint
aquest sentiment.
A totes les aules tenim unes papereres especials per a recollir el paper i els envasos. També hi ha
a la porta del despatx un contenidor menut per recollir les piles corrents i les de botó, després se
les emporten a l’ecoparc. Podeu portar-les a l’escola si no teniu on fer-ho.
HORT ESCOLAR: Us recomanem que observeu el campet per veure com anirà canviant el seu
paisatge. En aquest moment està de GUARET i el camp du així, en descans, des de la collita de
les creïlles al juny.
En quan es puga treballar passarà el tractor per retovatar-lo i després vindrà Carmelo amb el seu
cavall Rubio per marcar els cavallons per a plantar FAVES. En acabar la collita de faves, cap a la
primavera, plantarem carabasses per al setembre.
PEIXERES: Ja estan en marxa les dues peixeres, una
mitjana a Infantil 4 i 5 anys, i l’altra a la planta baixa de
l’edifici de Primària.
Tot aquest projecte es pot dur gràcies al pare de David
Soria de 2n A que s’encarrega del seu manteniment.
Una felicitació des de El Full per la seua important ajuda.

Per a pensar

Cal dir:

“Si sempre fas el mateix,
com vols que res canvie?”
Anònim
“Cada xiquet o xiqueta en edat escolar li costa a
Finlàndia 5.200 € l’any, però que abandone
l’escola li acaba costant un milió d’euros.
Imagineu-vos doncs, el revés econòmic que
representa per a Espanya l’elevat abandonament
escolar que patim”.
Xavier Melgarejo
Psicòleg i doctor Pedagogia, expert en el sistema educatiu
finés i membre del Consell Escolar de Catalunya, va ser
director de l’escola pública Claret de Barcelona

A L’ATENCIÓ DE :
FAMILIARS DE PRIMER DE PRIMÀRIA:

Us demanem, per favor, que no entreu a
acompanyar-los.
A l’eixida, tots els germans majors o familiars que venen a
recollir a algun/a alumne/a cal que els esperen també
fora de l’edifici i no a les portes de les aules ni al
passadís de baix.
FAMILIARS DE 3, 4 i 5 ANYS:
També necessitem que us poseu a les portes dels
edificis, deixant suficient espai per tal que l’alumnat
puga veure qui ve a per ell.

PROFESSORAT QUE FALTA
A data d’avuí continuem sense tenir les substitucions
d’Anna G. per a 2n B i la de Maria G. per a Educació
Infantil.
Ja tenim coberta la reducció d’Amàlia amb Roser i també
la reducció de Nelo amb Jordi.

HORARI D’OCTUBRE A MAIG
EL DIMECRES DIA 1 JA TENIM CLASSE DE
VESPRADA.
Tots els dies, de dilluns a divendres, l’horari de classe
serà de 9 a 12’30 i de 15 a 16’30. Divendres de vesprada
hi ha classe també. Aquest horari està autoritzat per
Conselleria.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Recollida de taps de plàstic
Continuem amb el projecte. Podeu deixar-los a
l’edifici gran, per davant de la sala de mestres.
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MENJADOR
BEQUES: En el moment de
redactar El Full no tenim cap
notícia concreta de la llista
definitiva per part de Conselleria.
En quan tinga’m la informació,
l’encarregada
de
menjador
repartirà una nota a tot l’alumnat
que haja estat inclòs aquest curs.
Aquesta beca serà efectiva a partir
del mes d’octubre (o en quan ens
diguen des de Conselleria).
AL·LÈRGIES: És necessari i
MOLT IMPORTANT que si el/la
vostre/a fill/a té algun tipus
d’al·lèrgia informeu a l’encarregada
del menjador amb un informe del
metge que ho indique.

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
L’AMPA està coordinant la proposta
i us informarà en quan estiga
preparada.
Enguany seran de vesprada.

9 D’OCTUBRE
A les aules durant el mes d’octubre
es treballaran els fets ocorreguts el
dia 9 d’octubre de l’any 1238, quan
el Rei Jaume I va ocupar València.
L’alumnat de 6é, està preparant la
representació dels fets i altres
alumnes
de
Primària
estan
assajant unes danses.
La celebració es realitzarà el
dimecres dia 8 de vesprada, de 15
a 16’30.
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