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AMPA I ESCOLA
MILLORES A L’ESCOLA
La Comissió d’Infraestructura continua el treball que no es pogué acabar el dissabte 15 de
novembre: acabar de pintar la cuineta, el passadís i l’espai per a la ràdio.
La Comissió TAC està acabant la preparació per a l’espai de la ràdio.
Si alguna persona voluntària vol ajudar, que pregunte en direcció.
REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA
La reunió corresponent al mes de desembre es celebrarà el dimarts dia 2 de desembre al
menjador de l’escola a les 15 h.
FIRA DEL LLIBRE D’OCASIÓ
Serà els dies 15 i 19 de desembre. Estem recollint llibres que vendrem eixos dies a preus
especialment econòmics. Podeu portar-los a la porta del despatx.
BERENARS SOLIDARIS
Tots els dijous a les 16’30 al pati de l’escola, organitzats per l’AMPA per a projectes d’escola.
VALENCIÀ PER A MARES I PARES A L’ESCOLA
Els dilluns curset i els divendres grup de conversa obert, per la vesprada a l’aula multiús del
primer pis.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Mercat Solidari a l'escola d'adults
"Esteve Paluzié"
El dia 18 de desembre, es celebrarà, el
10é Mercat Solidari per a recaptar fons
destinats a l'Associació Valenciana
d'Espina Bífida.
Si algú vol col·laborar pot dur allí a partir
de l'1 de desembre, al matí de 9h a 12 h,
joguines, contes, pel·lícules infantils... en
bon estat.
Donació de sang:
Dimarts dia 2, al centre de salut, de 17 a
20 h.
Dimarts dia 9, davant l’ajuntament a
l’autobanc, de 17 a 20 h.

TEATRE DE FAMÍLIES
El proper dijous, dia 4
de desembre, a la sala
de mestres reunió de tot
aquell o aquella que
vulga participar en el
teatre de les famílies.
Serà a les 15:15 h.

MENJADOR
DELEGATS/ADES DEL MENJADOR:
NIV.
COGNOMS, NOM
1r A
ROCIO I DANIEL J.
1r B
ADRIANA I ALEJANDRA
2n A
AITOR I GUILLEM
2n B
PAU M. I DANIEL BENEIT
3r A
AZARA I ELENA M.
3r B
IGNACIO I ADRIÁN S.
4t A
PAU S. I HOUARI
4t B
VALERIA I VALENTINA
5é A
SARA M. I LUCIA G.
5é B
ALBERTO I JOAN M.
5é C
CARLA I IBRAHIMA
6é A
DAVID E., ALBA GIL I MIREIA
6é B
CARME R. I ANA Z.
Semifinalistes del concurs de felicitacions
de Nadal organitzat per Caps:
 Maria Remohi 5anys A
 Sara Benavent 1rA
 Núria Benedito 2nB
 Andrea Sorribes 5éA
 Esther Zacarés 6é A
PODEU MIRAR EL VIDEO
AL YOUTUBE POSANT:
SEMIFINALISTAS CAPS 2015

Per a pensar

Cal dir:

“Els nens han d'aprendre com pensar ,
no què pensar".

MENYS

Margaret Mead. Antropóloga cultural.

No MENOS

NATACIÓ A LES CLASSES D’EDUCACIÓ FÍSICA
Durant tot el primer trimestre els alumnes de 6é estan anant a la piscina d’Albal i els està
agradant moltíssim.
Estan millorant tècnica, flotació, propulsió i respiració; i estan gaudint molt amb els jocs
cooperatius en l’aigua.
Estan compartint experiències noves i treballant valors al medi aquàtic; inclús han
practicat tècniques de salvament.
La natació és un dels esports més complets que hi ha. Amb
la natació es treballen totes les cadenes musculars del cos
sense afectar a les articulacions amb impactes ni rebots, ja
que es practica al medi aquàtic, on el cos pesa menys i
l’efecte de la força de gravetat és menor.

Està sent una experiència molt completa!!!

ULLERES PERDUDES
Al despatx tenim unes ulleres de vista que s’han trobat pel pati. Són de pasta blava.

CANAL 9 ????
La gent del camp vol veure l’oratge, no “el
tiempo”.
Ahir dia 27 es compleix 1 any del
tancament de la RTVV.
El nostre poble valencià NO TÉ CAP
MITJÀ DE COMUNICACIÓ EN LA
NOSTRA LLENGUA, la que ensenyen a
les escoles, i…. No passa ressss????.
Demà dissabte a les 11’30 el Comitè
d’Empresa ha convocat una
concentració a la plaça de Manises,
davant la Generalitat.

AVALUACIONS
Aquest mes de desembre serà
d’avaluacions, les notes i informes es
lliuraran a les famílies el dia 19.

RACÓ DE L’ALUMNAT

Endevinalla de 3r A
Quin ésser viu
té la cuina al seu cos????

