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INFORMACIÓ DES DE LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA
A l’edifici de Primària, la façana nord que dóna al pati i en part també a la que dóna al sud, s’han
detectat alguns clavills. Per evitar algun accident perillós, com a responsable de l’escola,
he pres la decisió de tancar la zona assessorat pels tècnics de l’Ajuntament de Catarroja que
ràpidament van posar les tanques el mateix dilluns 20 d’octubre. Us matindrem informats.

HORARI D’ESTADA AL PATI A
L’EIXIDA D’ESCOLA PER LA
VESPRADA
El conserge a les 16’45 fa sonar una sirena
indicant que va a tancar, i a les 16’55 tanca la
porta de les bicicletes i a les 17 tanca la resta i
acaba la seua jornada laboral.
Mentrestant es fan les activitats coordinades
per l’AMPA sols es poden quedar al pati les
famílies que esperen als seus fills, la resta deu
eixir del pati quan el conserge tanca, o siga
màxim fins les 16’55 h.

AMPA


La setmana passada repartirem 2
paperetes de rifa per a col·laborar en la
Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta
Sud.
 CURS DE VALENCIÀ:
Encara queden places lliures.
Les classes començaran el dilluns 3 de
novembre a les 15 h.
 VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ:
Ho oferirem la propera setmana.
Anoteu a l’agenda particular: Dia de
convivència:
 El dissabte 15 de novembre estarem a
l’escola entre les 9 i les 14 h. La Comissió
d’Infraestructura està dissenyant el treball
concret a fer.
Horari d’atenció: Tots els dies de 9 a 9’30, els
dimarts i dijous fins les 10’30, i dijous de 15 a
16’30.
El correu de l’AMPA és:

FELICITACIONS
Estem posant bonica la biblioteca de l’escola, i
aquests pares van estar el passat dissabte
muntant el parquet:
Paco, pare de Blai Nadal de 1r A, David pare
d’Héctor de 4t B, Jesús pare de Neus de 2n B
i Toni pare de Toni de 5 anys A.
També el dilluns, Enrique, pare de Núria de 4
anys A, va repassar i refer els acabats de les
juntes dels roda-peus del parquet de la
biblioteca.
Moltes gràcies en nom de tota l’escola.
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Les activitats extraescolars que coordina
l’AMPA estan en marxa i encara queden
vacants, si esteu interessats passeu i
pregunteu a l’AMPA.
Ahir dijous es va fer la 2ª assemblea de
delegats/ades i van elegir el president i
presidenta de l’assemblea. Són Carmen
López i Carles Sempere, els dos de 6é A.
El dimecres el professorat va assistir a una
sessió de formació sobre la Comunitat
d’Aprenentatge.
El dilluns es va reunir el Consell Escolar per
aprovar totes les activitats i organització del
curs.
Podeu apuntar-vos al Cor de l’escola, els
assajos seran els dijous al migdia. Podeu
preguntar per Vicent M. i us donarà més
informació.
Recordeu que també està obert el termini
per apuntar-vos al viatge a la neu.

Per a pensar

Cal dir:

COSSIOL

“Una llengua no mor perquè no guanye nous parlants,
només mor si la deixen de parlar aquells qui la parlen”.

Manuel Sanchis Guarner

No MASETA

SOPAR “XIIª NIT
D’ESCOLA
VALENCIANA”
Serà el dia 22 de
novembre des
d’Escola Valenciana i
el Guaix
(Coordinadora pel
valencià. Horta Sud),
us proposem anar
al sopar.
Enguany serà en
Albal, al Saló
“Mediterraneo”.
Si esteu
interessats/ades
pregunteu a direcció.
.

HORARI DEL GRUPS INTERACTIUS
2014-15

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

9-10.30h

2nA

2nB
4tA (mate)
4tB(mate)

1rB
3rA (medi)
3rB (medi)

1rA

10.30-11h

PATI

PATI

PATI

PATI

PATI

3 anys B

3 anys A
DINAR

11-12.30
12:30- 15h

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

15-16:30h

5é A
6é A (tècniques
d'estudi)

5 anys B
5é C

6éB(tècniques
d'estudi)

4 anys A
4 anys B
5anys A
5é B

DIVENDRES

Està comprovat per estudis científics que els grups interactius són una activitat
d’èxit dintre de la Comunitat d’Aprenentatge.
Necessitem que us impliqueu en la nostra Comunitat i que us apunteu com a
voluntaris al grups. Pregunteu per Núria.

