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AMPA I ESCOLA
FELICITACIONS:
A l’alumnat finalista del
Concurs de Cartells dins
de la nostra escola, amb
els seus eslògans: Treball
de la classe de 1r B
(treball col·lectiu) i un dels
treballs de la classe de 5é
C.

MOLTES GRÀCIES
El pare d’Andrea Ramón
(ex-alumna de la nostra
escola) ens ha regalat
un penell.
Ara sols ens queda
pensar on el posem per
poder estudiar els vents.
Mireu que bonic és.

DISSABTE DE COLORS
Us recordem que demà, dissabte 14 de novembre, estarem a
l’escola fent feina per millorar la nostra escola. Alguns equips han
quedat a les 8 per poder acabar les feines programades, però en
general estarem des de les 9 a les 14 h. màxim. Farem un
descanset a les 11 h.
Les
feines
que
hem
programat
des
de
la
Comissió d’Infraestructura
són diverses: fer una vorera
a l’entrada de les bicicletes,
acondicionar l’espai on va
instal·lada la ràdio, pintar el
passadís de 3 anys al
gimnàs, la cuineta i pintar
les rodes de la tanca
d’Educació Infantil.

ESCOLA VIVA
•
•
•
•
•
•

Moltes gràcies Enrique.
ESCOLES PÚBLIQUES
DE CATARROJA
Per tal de tenir informació:
Com altres cursos totes les
escoles
públiques
de
Catarroja
(Joan
XXIII,
Bertomeu, Vil·la Romana, i
la nostra escola) tenim el
mateix horari LECTIU (de
classes).
De dilluns a divendres de 9
a 12’30 i de 15 a 16’30 h.

•

El passat dilluns va ser la 2ª sessió del curset de valencià per a
familiars de l’escola, coordinat per l’AMPA i l’escola.
El passat dimarts es va celebrar el Consell Escolar.
Ahir dijous es va celebrar l’Assemblea de Delegats.
Ahir, com tots els dijous, des de l’AMPA es van oferir berenars
solidaris per ajudar als projectes de l’escola.
Avui divendres s’ha celebrat Claustre de mestres.
Avui divendres, de 15 a 16’30, s’ha iniciat un grup de conversa
en valencià per a familiars de l’escola, coordinat per l’AMPA i
l’escola.
Biblioteca tutoritzada: Està en marxa els dilluns i els dimecres.
NIV.

Curs 2014 – 2015
DELEGATS/ADES DE LES CLASSES:

1r A

SARA B. I BLAI

1r B

SARA G. I MARCOS

2n A

IRAYRA I DAVID C.

2n B

CLÀUDIA I JAVIER

3r A

PATRICIA I DÍDAC

3r B

LAIA I DAVID M.

4t A
5é A
6é A

LAURA V. I JOAN C.
4t B
LUCIA G. I
LUNA R. I
5é B
FRAN G.
ISAAC
CARMEN L. I CARLES S. 6é B

ISABEL I JORGE G.
LAURA M. I
5é C
CARLOS P.
LAURA P. I ELENA P.

Presidents de l’assemblea: Carmen L. (5é A) i Carles S. (6é A)

Per a pensar

Cal dir:

“L’EDUCACIÓ
ÉS
L’ARMA
MÉS
PODEROSA PER CANVIAR EL MÓN”
Nelson Mandela.

ANIVERSARI
No CUMPLEANYS

CINEMA EN VALENCIÀ A CATARROJA
Els centres educatius de Catarroja, des de 3 anys a Batxillerat, han assistit o
assistiran durant aquesta setmana que acaba i la següent, a les sessions de
Cinema en Valencià que han programat des d’Escola Valenciana.
La nostra escola ha anat des de 4 anys. Han vist aquestes pel·lícules a la
Casa de la Cultura:
4 i 5 anys “l’Abella Maia”, 1r i 2n “Com ensinistrar un drac-2”, 3r i 4t “Tom
Sawyer”, i 5é i 6é “Les Cròniques de Spiderwick”
CINEMA EN VALENCIÀ PER ADULTS

APRENDRE
A JUGAR A
ESCACS

El proper dilluns dia 17, a les 18’30 h a la
Casa de la Cultura, es pot anar a veure la
pel·lícula L’avi de 100 anys que es va
escapar per la finestra”, amb un donatiu de
2 €, com els xiquets.
Podeu convidar a anar al cinema a
qualsevol persona adulta.
Des del “Club
d’Escacs de
Massanassa”
ens ofereixen la
possibilitat
d’aprendre i
practicar el joc
d’escacs sense
pagar res a
canvi, a partir de
6 anys.
Serà els
dissabtes a
Massanassa, al
carrer
Germanies
(edifici
sociocultural) de
12’30 a 13’45.
Podeu dir que
veniu de part de
la nostra escola.

PODEM GAUDIR MÉS DEL PATI DE L’ESCOLA!!!!!
El proper dijous dia 20, tot l’alumnat podrà quedar-se a gaudir de l’escola des de les 16:30 h fins
a les 18 h.
Poden berenar o jugar en qualsevol zona, sempre i quan siga de la seua edat o no estiga
prohibida l’entrada. No es podrà entrar als edificis i hauran d’estar acompanyats per un adult
responsable.
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