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TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Com ja sabeu la Trobada d’Escoles en Valencià a l’Horta Sud el 2015 és a Benetússer, el dissabte
30 de maig. Ahir dijous es va realitzar la reunió de tota l’Horta Sud a la nostra escola, és una
reunió mensual que coordina tota la Trobada a nivell de poble i de comarca.

ESCOLA VALENCIANA
La Nit d’Escola Valenciana és el dissabte 22 de novembre a Albal (Horta sud). Tota la informació la
teniu a www.escolavalenciana.org/nit. Si us interessa pregunteu al despatx.

ESCOLA VIVA
 Jardinet: El campet està preparat, falta fer els cavallons i que l’alumnat de 5 anys
plante els bulbs de floretes al seu jardinet (situat front al carrer de La Florida).
 Hort: Les faves estan en marxa, estem observant-les cada dia. L’alumnat de 1r i 2n ens
informa moment a moment.
 Concurs de cartells per a la Trobada d’Escoles en Valencià a L’Horta Sud. A l’escola, ha
participat l’alumnat de 1r B, 2n A, 2n B, 3r A, 3r B, 5é B i 5é C.
 Tallers al primer cicle: Van començar ja aquest dimecres passat. Hi ha 9 tallers gràcies
a la gran participació de les famílies.

“AMPA I ESCOLA”
Dia de convivència: Recordeu d’anotar-vos a l’agenda familiar que el proper dissabte, dia 15 de
novembre, estarem a l’escola per fer diferents treballs (pintar, fer un camí d’obra per facilitar
l’accés, acondicionar l’espai per a la ràdio, organitzar la biblioteca, etc.)
Totes les famílies que vulgueu assistir podeu fer-ho des de les 9 fins les 14 h i a les 11 farem un
descanset per esmorzar i conversar.
Cal dur roba vella, doncs anem a pintar moltes coses.
Per precaució, l’alumnat no podrà pintar, estarà al pati jugant.
Entrepans solidaris: Tots els dijous a les 16’30 podeu comprar un
entrepà per 0’50 €. Ja està en marxa des del mes d’octubre.
Fireta Solidària del llibre: Des de la Junta de l’AMPA s’ha acordat
organitzar una fireta per vendre llibres, serà els dies 15,16,17, 18 i 19
de desembre. Si voleu fer donació de llibres podeu portar-los al despatx
de l’AMPA fins el 28 de novembre.
També podeu dur trencaclosques (muntats, per saber que està
complet).
Reunions de l’AMPA: Seran el primer dimarts de cada mes a les 15 h, al menjador de l’escola.
CURS DE VALENCIÀ: Ja està en marxa els dilluns de 15 a 16’30, al primer pis de l’escola. Si
encara esteu interessat pregunteu al despatx.
GRUP DE CONVERSA EN VALENCIÀ: Començarà el proper divendres de 15 a 16’30, també al
1r pis. Està obert a les persones que volen començar a parlar en valencià.
CURS PER A FAMÍLIES ON LINE: http://aulavirtualfad.org/enfamilia_VALENCIA2.htm.

Per a pensar

Cal dir:

ESQUERRÀ

“Aprendre sense pensar és inútil.
Pensar sense aprendre, perillós”.
Confuci

ESCOLA
MATINERA
Si voleu informació sobre
el seu funcionament o
com
inscriure’s,
cal
passar per l’ajuntament,
pel
departament
d’Educació. Mila Garcia,
tf. 96.126.13.01 ext. 230.

AGENDA CULTURAL
ATENCIÓ: UN ACTE ESPECIAL.
Luna de 5é B recitarà poesia amb la seua iaia, Patricia Olascoaga. Ha
escrit el llibre " Vayamos al grano". Serà un acte preciós.
DIA: Avui, divendres 7 novembre a les 20:00 h, recital i presentació del
llibre.
LLOC: Pub Opera. Avinguda Aragó, nº 22, València. Entrada lliure.

RACÓ DE L’ALUMNAT
A les aules de 5 anys
aquesta setmana hem posat
en
marxa
els
Jocs
Matemàtics.
Hem
descobert
nous
materials: els policubs, els
mosaics i el tangram, de la
mà de les nostres mestres,
d’Ana i de Susi, qui ens
acompanyarà durant tot el
curs.

CINEMA EN
VALENCIÀ
Del 10 al 21 de novembre
tot l’alumnat de Catarroja
des de 4 anys a 2n de
Batxillerat assistiran al
Cinema
en
valencià
coordinat
per
Guaix-Escola Valenciana.
Cada curs assistirà el dia i
hora previst.

No ZURDO

No només ens hem divertit molt jugant, també hem aprés el nom de
figures noves. Us seguirem contant...

A QUI CORRESPONGA
L’horari d’entrada de matí a l’escola és a les 9 (quan toca la música d’entrada cal que l’alumnat
estiga al pati i entrar àgilment, sense córrer però sense pausa). Doncs bé, la realitat és que
algunes famílies tenen l’hàbit d’arribar sempre o quasi sempre “puntuals” uns minuts (5’ i
més darrere de les 9). LA SEU ENTRADA ES NOTA I MOLESTA MOLT QUAN ENTREN A
L’AULA.
PER FAVOR: A l’escola també eduquem en la puntualitat per a la vida diària, per tant us demanem
que CANVIEU eixe costum i hàbit, feu l’ESFORÇ de vindre amb més temps per davant a l’escola i
no a correcuita a l’hora caiguda. En aquests casos estaria bé eixir de casa 5’ o més abans.
MARES I PARES: QUAN DEIXEU ALS VOSTRES FILLS I FILLES DE MATÍ I DE VESPRADA,
CAL QUE EIXIU ÀGILMENT DE L’ESCOLA. EL/LA CONSERGE TANCA A LES 9’05 i 15’05,
DONCS DESPRÉS TÉ ALTRES FEINES A FER.
SI ALGUN DIA US TANQUEN LA PORTA, HEU D’AVISAR AL DESPATX.
L’alumnat que arriba tard, després de les 9’05,
es queda a la porta del despatx fins la segona sessió.
HORARI D’EIXIDA DE L’ESCOLA DE VESPRADA :
Després de sonar la sirena (16’45) el conserge tanca la porta de les bicicletes, per la vesprada a
les 16’50, la porta del carrer de La Florida la tanca a les 16’55, doncs a les 17 h tanca la dels
cotxes i l’edifici de primària i acaba la seua jornada de treball.
MOLTES GRÀCIES.
EIXIDA DE L’ALUMNAT DURANT L’HORARI DE CLASSE
Si veniu a pel vostre/a fill/a per anar al metge o per altre motiu, cal que li signeu un fullet al
conserge o a qui estiga al despatx. És per motiu de seguretat i responsabilitat.

