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PROGRAMA.

TUTOR/A

CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
EI 3
EI 4
EI 5

PIL
PIL
PIL

Sonia
Carolina
Manoli
PRIMÀRIA

Anna Z.
Vicent G.
Dora

PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
1r
2n

PIL
PIL

Anna G.
Montse

Cynthia
Eva

SEGON CICLE DE PRIMÀRIA
3r
4t

PIL
PIL

Laura
Anna B.

Begonya
Empar

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
5é
6é











PIL
PIL

Jacqueline
Maria P.

Tina
Joan

Suport a Primària: Vicent Moreno
Suport a E.I.: Alicia i Luna.
E.F.: Xavi i Vicent E.F.
Música: Jaqueline.
Anglès: Teresa, Anna B. i Nelo.
P.T.: Isabel i Sandra.
Religió: Núria.
Psicòloga: Maria S.
Audició i llenguatge: Teresa B.
Contracte Programa: Jose (compartit amb Joan XXIII)

Xavi

PER A PENSAR
“Allò que val és la consciència de no ser res si
no s’és poble”.

Cal dir:
ARBRE
No ABRE

Vicent Andrés Estellés

“Sol pots anar més ràpid, però junts arribem més
lluny”.
Anònim

COSES D’ESCOLA
L’hort: El tenim preparat per a marcar els cavallons però
com ha estat plovent ara està humit i no es pot treballar. Ho
farem, si no passa res, el dimarts dia 13 de matí. Després
un altre dia plantarem els encisams.
Penell, rosa dels vents i noms als camins: ho tenim
preparat des de la Comissió d’Infraestructura i estem
pendents de l’obrer de l’Ajuntament.
Porta nova pel parc de El Secanet: Des de l’Ajuntament
s’han compromés a fer la porta nova per entrar des del
parc, confiem que no tarden molt.

FELICITACIONS

9 D’OCTUBRE
El dimecres de matí, durant
la maquetació d’aquest
Full, el programa de la
celebració de la nostra
festa a l’escola continua
igual per al dijous dia 8 de
vesprada.
Quan tingau a les mans o
estigau llegint per internet
aquest full confie que haurà
anat tot bé. Ja us ho
contarem al proper Full el
dia 17.
L’alumnat de 1r i 2n ha fet
massapà per a la festa i ho
regalarà a la família.

Volem felicitar a Laia Garcia Pascual de 4t B, doncs
aquest estiu va participar en el càsting de “Master
Chef” en la categoria de juniors i va arribar quasi al
final. Felicitats.

INFORMACIÓ
INTERESSANT SOBRE
ELS PEIXOS DE LA
PEIXERA

COMUNITAT D’APRENENTATGE
COMISSIONS MIXTES: Estan les llistes obertes per a
inscriure’s, al passadís davant del despatx.
GRUPS INTERACTIUS I TERTÚLIES: Podeu passar a
inscriure’s a l’entrada de l’edifici de Primària, pel rocòdrom.
En les dues activitats cal ajuda de voluntaris, començarem
quan hi haja suficients.
FORMACIÓ PER AL VOLUNTARIAT:
S’ofereixen unes sessions de formació per ajudar a
participar com a Voluntaris. Serà el proper dimarts dia 13 a
les 9 i a les 15 h, les 2 sessions a la biblioteca.
El contingut serà el mateix, podeu assistir a la que
millor us vinga.

http://www.mundoacuariofil
o.org/index.php/fichas/item
/amatitlania-nigrofasciata

Us esperem!!!

RACÓ DE L’ALUMNAT
El dos d’octubre va ser l’aniversari de Mahatma Gandhi. Va nàixer a
l’Índia al 1869.
Va marcar la història de la humanitat por la seua lluita pacífica i llibertària,
amb la condemna a la violència. Va ser assassinat per un fanàtic
integracionista.
Navneet Kaur 4t A

