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AMPA I ESCOLA
Dia de convivència, dissabte roig
El dissabte, dia 15 de novembre, estarem a l’escola per
realitzar algunes millores. Totes les famílies que vulgueu
assistir podeu fer-ho des de les 9 fins les 14 h. Les
activitats preparades des de la Comissió d’Infraestructura,
són: Pintura de diversos espais dels edificis i zones del
pati, insonorització i parquet de la sala per a la ràdio, etc.
Per favor reserveu-vos eixe matí. Gràcies

CONSELL
ESCOLAR
El passat divendres l’alumnat
de 5é i 6é van escollir els
seus representants al
Consell Escolar. Són:


Leyre Gil de 6é B



Adrián Fernández de
5é B



Rafa Peris de 5é B

AMPA
CURSET DE VALENCIÀ
El proper dilluns dia 3
comencem amb el curs
de Valencià. Recordeu
que l’horari és de 15:00 a
16:30 h.
LOMCE
Adjunt al Full, l’AMPA ha
repartit un escrit que
podeu signar per veure si
aturem la LOMCE.

ESCOLA VIVA
 Les faves ja han nascut, va ser el cap de setmana
passat, o siga uns 10 dies després de la plantació.
 El passat diumenge dia 26 d’octubre familiars, alumnat i
professorat dels grups de 5é van passar un mati junts
passejant per La Murta d’Alzira.
 El dilluns passat l’alumnat de 6é va anar de ruta a la
València Medieval a visitar el Micalet, la Llotja...
 El dimecres l’alumnat de 4 anys va anar a
l’Oceanogràfic, aprofitant que han acabat el projecte
dels peixos.
 Estem preparant el jardinet de 5 anys per a plantar
floretes.
 Avui divendres hem celebrat la Comissió Gestora de la
nostra Comunitat d’Aprenentatge.
o L’alumnat de 3r avui ha anat al

Racó de l’Olla a estudiar
l’Albufera i el seu entorn.
o VIATGE A LA NEU: Si alguna

família està interessada pot
passar i parlar amb Amàlia o
Vicent M., encara estem a
temps.

Per a pensar

Cal dir:

COMPANATGE

“L'educació és la vacuna contra la
violència.”

No FIAMBRE

Edward James Olmos

“Contra
la
imposició,
defensem
l’educació!”
Com deia Estellés, “hi haurà un dia
que no podrem més i llavors ho
podrem tot”
“Baixa al carrer i participa:
no podran res davant un poble unit i
combatiu!”

ESCOLA SOLIDÀRIA
Donació de sang: El dilluns dia 3 davant
de l’Ajuntament “Autobanc”, a l’autobús, i el
dimarts dia 4 al Centre de Salut, de 17 a
20’30 h.

ESPERANT LES
MILLORES A
L’ESCOLA
Estem
esperant
que
vinga
l’empresa a qui li pertoca fer els
treballs de millora al soterrani de
l’escola amb el tema dels pilars.
I ara tenim un tema nou a la
façana que dóna al pati, i que han
de decidir com solucionar-ho. De
moment està tot tancat per
seguretat. La tanca la van posar el
dia 20 d’octubre, veure’m quan la
lleven.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Hola a tots i totes!! Les classes de 3
anys estem estudiant el nostre primer
projecte a l'escola que és “Els
Caragols”.
Estem molt contents i anem a
aprendre molt.
ENGLISH CONVERSATION
Des de l'escola hem ficat en pràctica una iniciativa molt interessant. Els
alumnes més majors estan anant de manera voluntària, dimecres i
divendres a les 14:30 i a les 16:30, a grups de conversa en anglès amb
Sònia, una mestra d’anglès que està fent pràctiques amb nosaltres.
Nelo

FELICITACIONS
Felicitem a l’equip de treball de la Comissió d’Infraestructura que està pintant la
biblioteca.
Felicitem a Baltasar, iaio d’Alba i Andrea Aranguren Carrión, doncs passa alguns
dies a netejar i millorar les zones del jardí al pati i, a més a més, una vesprada va
llevar les males brosses del jardí de 5 anys. Moltes gràcies.

