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ESCOLA VIVA

 Jacqueline, la mestra de música, ens ha preparat per a la megafonia d’aquesta
setmana:
o ENTRADA DE MATÍ: El tio Pep se’n va a Muro. Popular Valenciana
o EIXIDA AL PATI: Roar. Katty Perry
o ENTRADA DEL PATI: Ride on. Pet Piper’s Project. Aquest és un grup de música folk
del que Nelo Mascarós (mestre d’anglès) és fundador i músic. Vos convidem a visitar
la seua pàgina web, www.petpipersproject.com
o EIXIDA MIGDIA: La flama. Obrint Pas
o ENTRADA MIGDIA: BSO Forrest Gump. Alain Silvestri
o EIXIDA DE VESPRADA: Shake it off. Taylor Swift

 Hort
Continua mullat, estem a l’espera que s’asseque per poder treballar-lo i plantar
encisams.
 Concurs de cartells per a la Trobada d’Escoles en Valencià a L’Horta Sud.
A l’escola, l’alumnat està preparant els seus cartells.
 Tallers, Grups Interactius, Tertúlies literàries, Biblioteca tutoritzada:
En general ja estan funcionant a tota l’escola. La Comunitat d’Aprenentatge està
en marxa de nou al complet.

MENJADOR
ESCOLAR
Com tots els anys, al mes de
setembre es va realitzar una
reunió informativa per a totes les
famílies sobre el funcionament del
menjador escolar.
Les famílies que van assistir van
rebre tota la informació que van
preguntar al respecte.
Com tots els anys, està oberta la
possibilitat de passar a observar
el funcionament de 12’45 a 15 h.
de dilluns a dijous i de 13 a 15 h.
els divendres.
També si algú vol provar el menú,
ens avisa de matí i mirem de
reservar-lo entre torn i torn.
PREGUNTEU A DIRECCIÓ.

FELICITACIONS
A totes les persones que van estar el passat
dissabte, dia 31, treballant a l’escola uns pintant i
altres millorant el sistema informàtic de l’escola.
Van pintar l’entrada de 3 anys i l’aula de música
(no res al pati doncs estava mullat per la pluja).
Quedarem altre dia.
També felicitem a l’empresa CAPS i cuineres del
menjador per l’esmorzar.
AGRAÏMENT DE JACQUELINE,
MESTRA DE MÚSICA
M'agradaria donar les gràcies a totes les persones
que es van encarregar de pintar la classe de
música el dissabte passat. Ha quedat molt bonica
i la veritat és que estem tots encantats, l'alumnat
està molt sorprès. Ara podem fer música i gaudir
amb ella en un espai renovat. Moltes gràcies!!!

PER A PENSAR
“La venjança és un plaer que dura sols un dia; la
generositat és un sentiment que et pot fer feliç
eternament”.
Rosa Luxemburg (teòrica marxista d’origen jueu).

“AMPA I ESCOLA”
Entrepans solidaris: Tots els dijous a les 16’30 s’oferirà
poder comprar un entrepà per 0’50 €. Ja està en marxa des
del mes d’octubre.
Reunions de l’AMPA: Seran el primer dimarts de cada mes
a les 15 h. al menjador de l’escola.
CURS DE VALENCIÀ: Ja està en marxa: els dimarts de 15
a 16:30 h. al primer pis de l’escola. Si esteu interessats
pregunteu al despatx, encara hi ha places.

ESCOLA
MATINERA
Si voleu informació sobre el
seu funcionament o com
inscriure’s, cal passar per
l’Ajuntament, departament
d’Educació. Mila Garcia, tf.
96.126.13.01 ext. 230.

A L’ATENCIÓ DE
TOTES LES
FAMÍLIES
Recordeu que per la porta
de les bicicletes no es deu
accedir amb cotxe, utilitzeula si veniu amb bicicleta o a
peu.
LA
POLICIA
ENS
ADVERTEIX I AVISA QUE
DENUNCIARAN.
Està
prohibit
aparcar
a
la
Carretera
de
les
Corregudes, i damunt la
vorera, corba, perillositat
d’accidents,
perquè
és
perillós
i
pot
haver
accidents.
Gràcies.

Cal dir:
VIANANT
No PEATÓ
CINEMA EN
VALENCIÀ
Està
programat
per l’Ajuntament
per al mes de
novembre al TAC,
ens avisaran.

TROBADA D’ESCOLES EN
VALENCIÀ
La Trobada d’Escoles en Valencià a l’Horta Sud el
2015 és a Sedaví, el dissabte 23 d’abril.

ESCOLA VALENCIANA
La nit d’Escola Valenciana és el
dissabte 21 de novembre a Alginet
(la Ribera).
Tota la informació la teniu a
www.escolavalenciana.org/nit
Si us interessa pregunteu al despatx.

NO A LA LOMQE
El proper dia 14, a les 18:00 h, a la Plaça de sant
Agustí la Plataforma per l’Escola Pública convoca
una manifestació per vore si a la fi l’administració de
l’estat espanyol deroga la llei.

ESCOLES PÚBLIQUES
DE CATARROJA
Per tal de tenir informació: Com altres cursos totes
les escoles públiques de Catarroja (Joan XXIII,
Bertomeu, Paluzié, Vil·la Romana, i el Jaume) tenim
el mateix horari LECTIU (de classes).
De dilluns a dijous de 9 a 12’45 i de 15 a 16’30 h.
Els divendres de 9 a 13 h.

