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L’HORT I JARDÍ




Com haureu observat el
campet està en marxa i les
faveres van molt bé. Amb les
pluges podem deixar de regar
almenys un mes.
El Jardinet de 5 anys ja té els
bulbs plantats i ara a esperar
a la primavera.

ESCOLA VIVA






FELICITACIONS
-

-

Felicitem
a
totes
les
persones que fa 82 anys
van signar a Castelló, el
1932, les normes del 32 o
normes de Castelló, per tal
d’acordar una normativa
comuna a tots els territoris
on parlem la mateixa
llengua. Va ser un gran
acord de consens entre
persones
de
diferents
maneres de pensar.
Ahir, dia 4, va ser el dia
dels Drets Lingüístics.
També a totes les famílies
de
la
Comissió
d’Infraestructura que estan
acabant de pintar la cuineta
i el passadís de 3 anys.




Les famílies d’Educació Infantil estan preparant la
representació per als seus fills i filles de “El Circ” per
abans de Nadal. L’alumnat d’EI també farà una
representació.
El dimarts passat es va celebrar la reunió del mes de
desembre de l’AMPA.
Durant aquest mes de desembre estan realitzant-se les
sessions d’avaluació.
L’assemblea de delegats/ades de desembre és el proper
dimarts 9.
Obres: Ens han informat que les obres per millorar les
deficiències de llum, aigua i pilars del soterrani estan
apunt de començar ja.
Ahir dijous es van celebrar les eleccions sindicals del
professorat, van anar a votar a l’institut.

INFORMACIÓ DES DE L’AJUNTAMENT
ESCOLETA MUNICIPAL DE NADAL
Del 23 de desembre al 5 de gener es celebrarà l’Escoleta de
Nadal, de 9 a 14 h. amb matinera de 8 a 9 h.
Inscripcions del dia 1 al 12 desembre a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de dilluns a dijous de 9 a 18 h. i divendres de 9 a 14
h. PAGAMENT FINS EL 16 DE DESEMBRE.
Preu 35 €.

PARAULES CURIOSES DEL VALENCIÀ
SOMPO (definició de diccionari):
Persona lenta, i indiferent a reaccionar,
que fa poc de cas al que li diuen.

100 ANYS DE LA FUNDACIÓ
DE LA BANDA DE L’EMPASTRE
El 2015 farà 100 anys, i per
això Juan Artola (mestre jubilat
de la nostra escola) i Manoli
estan preparant amb un equip
unes propostes per treballar
aquest fet a tots els Centres
Educatius de Catarroja al 2015.
Ja us informarem en detall.

ESCOLA
SOLIDÀRIA
Donació de sang, el 9 de
desembre, a l’Autobanc,
davant de l’ajuntament.
De 17:00 a
20:30 hores.

Cal dir:

Per a pensar
“La vida es massa curta per a bregar amb gent
idiota”.
Beta Berber

CORRÓ
No RODILLO

AMPA
ENTREPANS SOLIDARIS:
En el tauló del passadís, hi ha un full per apuntar-se I ajudar a fer
els entrepans els dijous de 15 a 16’30. Si no hi ha prou persones
per ajudar, no podrem continuar fent els entrepans.
FIRETA DEL LLIBRE
Des de l’AMPA s’organitzarà una Fireta, els dies 15, 16 i 17 de
desembre de 16’30 a 17’15 h. Si voleu dur llibres, podeu fer-ho fins
el dia 9 a la porta dels despatx.
ARBRE DE NADAL
Des de l’AMPA enguany anem a decorar un arbre de Nadal. Els
xiquets que vulguen participar en la decoració, tindran que dur
alguna cosa feta per ells a casa o a l’escola, cal portar en cada cas
el filet per a penjar-les.
La data final per portar-les serà el dia 13 de desembre.
APARCAMENT: Per favor, quan deixeu el vehicle en bateria,
deixeu-lo prou cap a dins per poder facilitar un moment les parades
d’altres pares i mares, tots són per a un momentet. Gràcies.
ALTRES DISSABTES DE CONVIVÈNCIA
Anoteu a la vostra agenda, si podeu i voleu, el dia 31 de gener per
a posar bonic el pati amb plantes i arbres. Com sempre de 9 a 14 h.

EL FULL
INFORMATIU
Recordeu que podeu
participar
en
la
redacció del full totes
les
setmanes
entregant els vostres
articles informatius o
d’opinió abans dels
dimecres a les 12’30
hores al despatx de
direcció.
Moltes gràcies per la
vostra col·laboració.

