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ESCOLA VIVA
 L’alumnat de 1r i 2n el divendres 17 visita la València antiga, i segur que aprenen
molt. Per als pares i mares, si voleu us ho conten i us poden fer de guies.
 Demà dissabte hi haurà uns pares i mares, i uns mestres muntant el parquet de
la biblioteca. Moltes gràcies.
o Hortet de l’escola: El dijous vam plantar les faves entre tot
l’alumnat de l’escola, excepte els de 3 anys que van estar
observant com plantàvem. Ara sols queda regar-les bé i
que vagen creixent, a la primavera vindrà la collita.
 El dimecres es va fer la reunió de formació i informació sobre el Voluntariat. Ara
ja us podeu anotar al tauló que hi ha a l’entrada de primària pel rocòdrom.

ESCOLA DEMOCRÀTICA I
PARTICIPATIVA:
Consell Escolar, es celebrarà el dilluns de
vesprada.
Assemblea de delegats, serà el proper dijous
dia 23 al migdia.

GOSSOS A L’ESCOLA
La normativa escolar no permet l’entrada al
recinte escolar de cap animal. Com que hi ha
algunes famílies que no ho recorden, doncs ací
us ho indiquem: NO ES PODEN ENTRAR
GOSSOS AL RECINTE ESCOLAR, i no es
poden ni deuen deixar nugats a l’entrada sense
MORRAL.

MANIFESTACIÓ PER
L’ESCOLA PÚBLICA,
NO A LA LOMQE
El proper dijous, dia 23, hi ha convocada
una manifestació a les 18’30 a Sant
Agustí. La teua participació és molt
important.

FELICITACIONS
Felicitem a Baltasar, iaio d’Alba i
Andrea Aranguren, doncs passa alguns
dies a netejar i millorar les zones del
jardí al pati.
Felicitem a Jesús, aiao d’Alba i Noa
Máñez, i a Sara, mare de Luna
Navarro, doncs el dijous ens van ajudar
a plantar les faves al campet.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Poema desgavellat
La granota juga a la pilota,
el carranc puja al banc,
la picor de l’all
fa plorar al gall,
quan udola el llop
s’espanta el pop,
el gos
té una aventura amb l’ós
i el gat
mira la sardina del plat.
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Per a pensar

Cal dir:

FANAL

“La solidaritat és la tendresa dels pobles.”

Gioconda Belli

CERTIFICAT METGE
Es demana a totes les famílies que quan visiten al
metge per als seus fills, demanen un certificat
metge, doncs actualment en tenim alguns amb
dades molt antigues. Cal que quan en tingau algun
nou, ens l’actualitzeu al despatx, indicant el nom del
xiquet/a.

No FAROLA
Dies de convivència:

Per a que us ho anoteu a l’agenda. Els
organitzem conjuntament AMPA i
Escola, serà el dissabte 15 de
novembre (dissabte roig, per a pintar) i
el 31 de gener (dissabte verd, per a
posar bonic el jardí i el pati) .

INFORMACIÓ DES DE L’AMPA
-En l'última reunió de l' AMPA, es va decidir que els dimarts anem a fer "el dia sense
cotxe". Eixe dia anem a evitar vindre en cotxe a l'escola.
També us recomanen que per favor no aparqueu ni pareu el cotxe en la Carretera de les
Corregudes (porta d'entrada de les bicicletes), ja que es un perill.
-També Us recordem que tots els dijous, hi ha "Entrepans Solidaris".
Queden encara vacants en alguns grups de les activitats extraescolars:
-Ludo músic infantil: dilluns de 13:45-14:45
-Anglès per a 1er i 2on: dimarts de 13:45-14:45
-Psicomotricitat Infantil: dimarts i dijous de 16:30-17:45
-Multi esport-handbol Primària: dilluns i dimecres: 16:30-17:45
-Ludo art Infantil: dimecres de 13:45-14:45
-Ludo músic Primària: dimecres de 12:30 -13:30 i dijous de 16:30-17:45
-Judo: dimecres de 16:30-17:45
-Noves ofertes degut a la demanda: Guitarra, dilluns de 12:30-13:30 i Ludo art Primària,
dimecres de 12:30-13:30.

VOLEU APRENDRE VALENCIÀ?
Igual que el curs passat, enguany intentarem organitzar un grup de mares/pares que estiga
interessat en tenir classes de valencià (seria de vesprada, en horari d’escola).
PER FAVOR si us interessa podeu emplenar aquesta butlleta i lliurar-la a Direcció fins el dia 17
sense cap compromís.
En tenir-les totes farem una reunió i acordarem el nivell i horari.
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