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MATRICULACIÓ
E.I. I PRIMÀRIA: Ahir dijous dia 14 es va tancar el termini per a presentar les
sol·licituds d’ingrés a una escola.
Estem seguint el calendari oficial, el dia 10 de juny penjarem les llistes provisionals
d’admesos i no admesos al tauló d’anuncis de l’edifici de Primària.
Si hi ha algun dubte es pot preguntar al despatx de Direcció de 9 a 9’15.
Les sol·licituds presentades han estat les següents:
Ens continuen obligant a una ràtio màxima segons els metres quadrats, 29 per aula
a E.I. i 30 a Primària. Totalment antipedagògic.
Ja us informarem de les sol·licituds que han portat.

ESCOLA VIVA
CONEGUEM COM NAIX L’ARRÒS
A tot l’alumnat els hem repartit junt al full uns
granets d’arròs (en corfa, no blanc) i una noteta
per posar-los en aigua i observar com creix la
planteta (la tija i l’arrel). A la marjal (o siga als
camps que hi ha a l’altra part de la Pista de Silla)
ja estan sembrats els camps i es poden observar.
D’ací a fi de curs el color de paisatge canviarà a
un verd preciós. Podeu anar d’excursió cap a
meitat de juny que estarà tota la marjal verdeta, a
més a més podeu visitar “El Tancat de la Pipa”.
Podeu entra a la seua web i demanar una visita
guiada per una biòloga.

HORT ESCOLAR
Hem aconseguit plantar les carabasses que
collirem, si tot va bé, a finals de setembre.
EIXIDES I ACTIVITATS
 L’alumnat de 1r i 2n va estar el dilluns i dimarts
a la granja escola “El mas del capellà” a
Olocau.
 L’alumnat de tota l’escola (excepte 6é doncs
no hi havia suficient lloc) va anar a veure l’obra
de 5 anys “Tot Capgirat”.

“INFORMACIÓ DEL
MENJADOR”
 MES DE JUNY:
El preu del menú per als fixes és de
5’90 € per dia. Els tiquets solts de
juny són de color verd i valen 6’40 €.
Si algú no s’ha anotat per quedar-se
encara, que passe urgentment per
direcció.
 GORRA per protegir-se del sol:
Cal fer la reflexió a casa i també a
l’escola (tutors/es, educadores), de
que fa molta calor al sol, i per tant cal
posar-se a l’ombra i també portar
una gorra de casa amb el nom i
classe posat dins.

 BEQUES:
NO TENIM CAP NOTÍCIA DE
CONSELLERIA. Quan vinga la
convocatòria us avisarem SEGUR
URGENTMENT.

Cal dir:

Per a pensar
“Que la gent aplaudisca el seu dret al
vot és una cosa preciosa”.
Anònim
Vosaltres teniu la paraula.
Diumenge 24 de maig és un dia
especial.
BAIXA DEL CONSERGE
Per si no ho heu notat,
Ramón està de baixa des
del divendres dia 8, que ja
no va vindre. L’ajuntament
ens envia un substitut sols
a l’entrada de les 9 i
l’eixida de migdia, i
gràcies. Una passada!!!.

PER SI DE CAS HO
NECESSITEU
El Síndic de greuges, el
defensor de tots.
Més informació al telèfon
900.21.09.70
www.sindicdegreuges.gva.es
Escola Valenciana
96.347.27.83
escolavalenciana.org
on tenim a la disposició una
oficina de Drets lingüístics.

“AMPA”
Reunió EXTRAORDINÀRIA de
l’AMPA. Dimarts 19 de Maig a
les 15:15 al menjador.
1. ORGANITZACIÓ de la FESTA
DE FI DE CURS.
a. Tallers. Propostes i
voluntaris.
b. Play Back. Voluntaris
c. Altres
2. Servei de ludoteca mesos de
juny i setembre.
Us esperem. Gràcies.

FORMACIÓ
“ESCOLA INCLUSIVA”
Serà el dissabte 23 de maig
de 9 a 14h.
Està obert a tothom.
Si algú està interessat pot
passar pel despatx.

CLAUER
No
LLAVERO

INFORMACIÓ
DE L’ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS
Des de l'Associació de Directors i Directores volem mostrar la nostra
insatisfacció per la marató de proves d'avaluació, diagnòstiques o no, que
hem de fer en un moment de finalització de curs amb procés d'escolarització,
avaluacions finals, beques menjador...
L'associació no està en contra de les avaluacions en general donat que
l'avaluació és fonamental en la millora de la qualitat del sistema educatiu.
Estem en contra del moment, les formes i el fins amb que es plantegen, ja
que suposen una reiteració i menyspreu de feina que les avaluacions
contínues trimestrals ja fan a les escoles i una desconfiança en el professorat
i els equips directius que l'organitzen i supervisen.
Raons per a dubtar de les avaluacions diagnòstiques.
- A la fi es publiquen rànquings que penalitzen a les escoles amb alumnat
més desafavorit, i a la pública davant la concertada.
- En molts casos es transforma en un ensinistrament dels alumnes cap a les
proves en detriment d'altres activitats pedagògiques.
- Les proves provoquen competència entre centres en un escenari de
retallades.
- Nul.la fiabilitat de les proves per no fer-se amb avaluadors externs.
- Aquestes proves han estat imposades, sense obrir un debat a la comunitat
educativa sobre la conveniència o el moment.
- Freqüentment les proves no s'adapten als currículums que es treballen.
- Aquestes avaluacions redueixen la tasca educativa a uns resultats puntuals
menyspreant l'avaluació contínua.
- Són una despesa econòmica que es pot utilitzar per altres recursos més
necessaris en aquest moment.

FELICITACIONS






Als futurs mestres que ha acabat avui dia 15 les seues
pràctiques a la nostra escola. Els desitgem que hagen
gaudit i aprés coses a la nostra escola i esperem puguen
gaudir de la feina de ser mestres. Moltes gràcies per haver
estat amb nosaltres aquest temps en aquestes classes:
Raquel a 4 anys B, Maria a 3 anys B, Arantxa a 5 anys A,
Isaac a 5é B, Maria Jesús a 4t A, Nerea a 6é B, César a 4t
B i E.F., Mar a 1r B i E.F. i Sònia a 6é A i anglès, ella es
quedarà de voluntària per a treballar l’expressió oral en
anglés.
A les classes de 5 anys, alumnat, mestres i famílies van
recollir el premi comarcal Sambori per seu conte, el passat
divendres dia 8 a El Molí de Benetússer. També els felicitem
per l’èxit de la seua obra “Tot Capgirat”.
A l’alumnat que ens ha ajudat a preparar la noteta i granets
de l’arròs, gràcies: Eduardo Barrachina, Carles Sempere,
David Escriche, Carmen López, Valentina Gil, Laura Vila,
Neus Tomàs, Lucia Martín, Blai Nadal, Sara Benavent i
David Molla.

