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SUPER IMPORTANT
Ací junt a “El Full” adjuntem i repartim a tot
l’alumnat (a tot) una circular important per fer
un ús adequat de les comunicacions per
“WhatsApp”. Llegiu-la bé, doncs en alguns
casos podem estar fora de la legalitat. MÉS
INFORMACIÓ A DIRECCIÓ.

10é MERCAT SOLIDARI
ESCOLA D’ADULTS DE CATARROJA

Dijous dia 18 de desembre, de mati de
9:30 a 13:30 i de vesprada de 16:30 a
20:30 h.
A benefici de l’Associació d’Espina
Bífida de València.

Disculpeu les molèsties
La porta de les bicicletes estarà
tancada per seguretat uns dies. Hi ha
un arbre per a sanejar i esporgar.

ELECIONS SINDICALS A
L’ENSENYAMENT
El passat dia 4 es van celebrar les eleccions sindicals per
elegir els representants dels treballadors i treballadores
de l’ensenyament a la Junta de Personal.
Els resultats van ser aquests a nivell de País Valencià:
1.- STEPV-IV: 13.921 VOTS I 94 DELEGATS
2.- CCOO-PV: 4.077 VOTS I 26 DELEGATS
3.- ANPE-FSES: 2.448 VOTS I 16 DELEGATS
4.- CSI-F: 1.850 VOTS I 13 DELEGATS
5.- FETE-UGT-PV: 1.582 VOTS I 12 DELEGATS
6.- USOCV: 424 VOTS I 2 DELEGATS
D’un total de 169 delegats, mireu la proporció que ha
quedat.
Gràcies als companys i companyes que han participat
votant en aquestes eleccions.

AMPA FIRETA DEL LLIBRE SOLIDARI:
Els propers dilluns, dimarts i dimecres a les
16:30 al pati, hi haurà venda de llibres a
uns preus especials.
Tots els diners que es recullguen seran per
a l’AMPA, i per als projectes de l’escola que
subvenciona totalment l’AMPA.

RECOMANACIONS SOBRE ALIMENTACIÓ
Des de “EL FULL” informatiu de l’escola volem fer una xicoteta reflexió sobre l’alimentació del nostre alumnat.
AQUEST TEMA JA EL VAM TRACTAR ALTRES CURSOS ESCOLARS.
El professorat de la nostra escola treballa dins de l’educació, el que coneguem com “Bons hàbits en l’alimentació, o
alimentació correcta”. De vegades, el que ensenyem a l’escola, no coincideix amb el que es fa a casa. Per això us
demanem que INTENTEU posar uns esmorzars com cal i no directament productes empaquetats que no es sap ben
bé que són.
També us demanem que mireu de no posar “brics” de suc i d’altres, doncs a més a més de no ser necessària eixa
sobrealimentació, són negatius per a les dents pel seu excés de sucre. Per altra part, MOLTS dels que duen “brics”
no utilitzen les papereres, cosa que es veu ràpidament al pati.
FEM POSSIBLE UNA ALIMENTACIÓ CORRECTA.
NOTA: RECORDEU QUE “els dimecres són el dia de la fruita”, de manera que creem l’hàbit de menjar fruita per
esmorzar almenys 1 dia a la setmana.

JA VE NADAL...
 Els Reis Mags: La propera setmana
vindran Els Reis Mags a les aules
d’Educació Infantil per recollir les
cartes.
 El Pare Noel: Un dia abans de Nadal

vindrà el Pare Noel al menjador.

Cal dir:

Per a pensar
“L’home generalment es converteix en aquell
que creu ser… Si tinc la creença de que puc
fer-ho, adquiriré la capacitat per fer-ho,
encara que quan comence no la tinga”.
Mahatma Gandhi
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ESCOLA SOLIDÀRIA
La nostra escola tots els anys fa l’esforç d’ajudar a diferents col·lectius i ONGs.
Enguany anem a recollir:
ALIMENTS PER CÀRITES DE CATARROJA: ARRÒS, SUCRE, PASTA (MENJAR
DE LLARGA DURADA). Els recollirem del 15 al 22 de desembre.
UN € LLAVOR DE PAU: Serà a partir de gener a proposta d’Escola Valenciana i
per a totes les escoles.

ESCOLA VIVA

 La Comissió d’Infraestructura està acabant de pintar el
passadís de 3 anys i l’espai per a la ràdio.
 Els mestres estan fent una vegada al mes, una Tertúlia
Dialògica sobre la teoria de la Comunitat d’Aprenentatge.

