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HORARI D’ESTADA AL PATI A
L’EIXIDA D’ESCOLA PER LA VESPRADA
El conserge a les 16’45 fa sonar una sirena indicant que va a tancar,
i a les 16’55 tanca la porta de les bicicletes i a les 17 tanca la resta i
acaba la seua jornada laboral.
Mentrestant es fan les activitats coordinades per l’AMPA sols es poden quedar al
pati les famílies que esperen als seus fills, la resta deu eixir del pati quan el
conserge tanca, o siga màxim fins les 16’55 h. Moltes gràcies.

ESCOLA VIVA
 ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR:
Ahir es van celebrar les eleccions de
l’alumnat i els escollits han sigut:
o Joan Marí Silvent de 6é B
o Laura Vila Baviera de 5é A
o Carla Campos Navarrete de 6é C
El dia 26 de novembre, serà el torn dels
pares i mares i dels mestres de l’escola.
Si esteu interessats podeu informar-vos
al despatx del termini per lliurar les
candidatures.
 Ahir dijous es va fer la 2ª assemblea de
delegats/ades. Us informem que el
president i la presidenta de l’assemblea
són Adrià i Lucia V. de 6é B
 L’alumnat de 4t va anar ahir dijous de
visita a Xàtiva.
 Les
activitats
extraescolars
que
coordina l’AMPA estan en marxa i
encara queden vacants, si esteu
interessats passeu i pregunteu a
l’AMPA.
 Avui divendres el claustre ha estat
reunit per aprovar la PGA del centre.
 VIATGE A LA NEU gener 2015: Per a
tot l’alumnat i familiars de Primària, si
esteu interessats, passeu a informarvos pel despatx.

BIBLIOTECA
TUTORITZADA
La biblioteca del centre estarà oberta
per les vesprades a tot l’alumnat per
gaudir de la lectura o fer deures.
També podeu aprofitar per llegir els
llibres de la Tertúlia Literària de les
classes (per aquesta activitat, els
alumnes han d’estar acompanyats d’un
adult que els ajude a preparar-la).
Us avisarem si hi ha voluntaris per fer
alguna animació lectora.
NOTA: Els alumnes d’Educació
Infantil hauran d’estar acompanyats
d’adults.
HORARI: de dilluns a dijous, de 16’45
a 17’45h. L’eixida serà a les 17’45 per
la porta de la Florida. Heu de ser
puntuals per recollir-los.
El funcionament de la biblioteca depèn
dels voluntaris, si esteu interessats
podeu passar i apuntar-vos al tauló del
passadís de l’edifici de Primària.

FELICITACIONS
A l’equip d’alumnat i mestres que van
escenificar l’entrada de Jaume I a
València.

PER A PENSAR
“Una llengua no mor perquè no guanye nous
parlants, només mor si la deixen de parlar
aquells que la parlen”
Manuel Sanchis Guarner

JOCS AL PATI
Al llarg d’aquest curs
l’alumnat
de
6é
organitzarà al temps
de
pati
diferents
activitats i jocs als
que, si voleu, podreu
participar.

Cal dir:
XIULET
No PITO
AMPA
Pròximament repartirem 2
paperetes de col·laboració per
a la Trobada d’Escoles en
Valencià de l’Horta Sud.
Enguany a Sedaví.
----------------------------------CURS DE VALENCIÀ PER A
MARES I PARES: encara
queden places lliures, les
classes
començaran
el
dimarts 27 d’octubre a les 15
h. al primer pis.

Heu d’estar atents cada setmana a la publicitat on
comunicaran les activitats i com podeu apuntar-vos.
La primera serà un torneig de Futbol 3, que es
celebrarà del 2 al 6 de novembre. Podeu participar els
alumnes i les alumnes de 3r a 6é. Si voleu apuntar-vos
heu de formar equip de entre 3 i 5 jugadors/es i passar
a l’hora del pati els dies 27 i 28 d’octubre pel rocòdrom,
on tindrem la taula d’inscripcions.
El torneig està limitat a un màxim de 32 equips. Us
esperem.

ROBATORIS DE
BICICLETES

DISSABTE ROIG. DIA DE CONVIVÈNCIA
Reserveu el dissabte dia 31, estarem al
pati pintant i posant-lo bonic. Cal dur
roba de treball per a pintar.
Serà entre les 9 i les 14 h. i tindrem un
esmorzaret detall de l’empresa de
menjador CAPS.

El curs passat ens en van
furtar 2 i el dimecres van
intentar
emportar-se’n
una però el vam pillar.
PER AIXÒ es recomana
expressament que poseu
un cadenat per seguretat.

Us esperem!!! Animeu-vos

RACÓ DE L'ALUMNAT
Per a pensar
“És impossible que isca de la ment el que ha eixit del cor”.
Mario Benedetti

Sabeu que vol dir que hi haja aigua en Mart?
4t A

