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INFORMACIÓ DES DE
L’AMPA i L’ ESCOLA
L’AMPA aquest curs ens
ha
subvencionat
ja
aquestes activitats:
L’activitat de celebració del
9 d’octubre.
La pintura del passat
dissabte
dia
15
de
novembre.
També
ens
han
pressupostat 200 € per a
cada comissió de treball.
L’escola
té
com
a
projectes especials
la
ràdio i la biblioteca del
centre,
us
anirem
informant quan ja estiguen
acabats i en marxa.

FELICITACIONS
Des de El Full volem donar
especialment les gràcies a
totes famílies que van
estar el dissabte passat
treballant per a l’escola,
pintant
i
organitzant
mobiliari a la biblioteca, i
a
la
Comissió
d’Infraestructura
per
organitzar el dissabte de
colors.
També a les cuineres i
empresa CAPS que van
preparar l’esmorzaret per
recuperar-se a meitat matí.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
“L’infant ha de ser protegit contra
les pràctiques que puguen
fomentar la discriminació racial,
religiosa o de qualsevol altra
mena. Ha de ser educat en un
esperit de comprensió, tolerància,
amistat entre els pobles, pau i
fraternitat universal, i amb plena
consciència que ha de consagrar
les seues aptituds i energies al
servei dels seus semblants.”
Declaració Universal dels Drets de l’Infant, ONU

ESCOLA VIVA
Visita al Racó de l’Olla:
L’alumnat de 4t va anar finalment al Racó de l’Olla aquest dilluns
dia 17, era una eixida pendent degut a la pluja.
Cinema en valencià:
Tot l’alumnat de la nostra escola (excepte 3 anys) va anar al
cinema la setmana passada a la Casa de la Cultura.
Alumnat en pràctiques:
Des del dia 17 de novembre i fins al 23 de gener tenim 2 alumnes
en practiques a l’escola, Julio (exalumne de l’escola) i Xavier,
confiem que estiguen a gust i aprofiten les seues pràctiques.
Desdejuni saludable:
L’alumnat d’EI el passat dilluns va fer una activitat al menjador
organitzada per CAPS on els donaren alguns consells per
desdejunar millor i més sà.
Assemblea de delegats:
Per dificultat d’assistència d’alguns delegats, a l’Assemblea també
acudeixen aquests subdelegats: Mercé de 2n B, Adrià de 3r A i
Laura de 5é A.

OBJECTES PERDUTS
La perxa dels Objectes Perduts la tenim plena de samarretes, sudaderes i jaquetes. La propera
setmana, el dijous de matí, durem tot a un contenidor de roba per reutilitzar, si trobeu a faltar
alguna cosa podeu anar a fer una ullada abans del dijous.
Aconsellem a les famílies fomentar en els xiquets i xiquetes actituds responsables front al valor de
les coses i el consum, i si fos necessari marcar amb el nom en una etiqueta les peces de roba.
Cada mes trobem gran quantitat de roba perduda que, tot i deixar-la en un lloc visible i visitat
habitualment per l'alumnat, ningú la identifica com a seua ni la reclama.

Per a pensar

Cal dir:

"El cel està ple dels nostres crits, però el
costum ens ensordeix "
Samuel Becket

VAIXELLA
No VAJILLA

COMUNITAT D’APRENENTATGE
Els Grups Interactius estan en marxa en alguns cursos o van a
començar ja. També està en marxa la Biblioteca Tutoritzada, els
dilluns i dimecres de vesprada, de 16’30 a 17’30. A més a més ja
estan al programa de treball les tertúlies literàries per nivells.

ESCOLA EN VALENCIÀ. LA NOSTRA ESCOLA
ANIVERSARI PEL VALENCIÀ:

Demà 22 de novembre, fa 31 anys de l’aprovació de la LUEV (Llei d’ús
d’Ensenyament del valencià). L’any 1983, les Corts Valencianes reunides a
Alacant la van aprovar sense cap vot en contra. Aquesta llei ens permet fer
escola en valencià i que el valencià estiga viu i siga oficial com el castellà.
CURS DE VALENCIÀ I VOLUNTARIAT PER APRENDRE I ENSENYAR VALENCIÀ





Tenim un grup ja en marxa els dilluns de vesprada de 15 a 16’30.
També tenim un grup de conversa els divendres de 15 a 16’30.
També està oberta la possibilitat de fer parelles per poder aprendre a
parlar en valencià.
Si us interessa passeu pel despatx i pregunteu. Gràcies.

RACÓ DE L’ALUMNAT
APRENEM A SALVAR VIDES AMB LES MANS
El passat dilluns va vindre a les aules de 5é, Glòria,
la mare del nostre company Xavi, a ensenyar-nos
com salvar vides amb les nostres mans.
Primer amb l'ajuda d'una presentació de
diapositives ens va explicar com es produeixen els
accidents en els xiquets i com podem evitar-los.
A continuació vàrem
practicar com salvar la
vida d'una persona
atragantada.
I
finalment
vàrem
aprendre com salvar la
vida a una persona en
parada
cardiorespiratòria.
Ens ho passàrem molt
bé i esperem no haverho d'utilitzar mai.

ESCOLA
SOLIDÀRIA
Continuem la
recollida de
taps de
plàstic. Podeu
deixar-los a la
porta del
despatx de
direcció.

