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INFORMACIÓ DE L’AMPA

ESCOLA VIVA

Reunió AMPA.
Primera Convocatòria: Dimarts 1 de Desembre de
2015 a les 15:05 h.
Lloc: Menjador.
Ordre Del Dia:
1. Programa Xarxa Llibres. Implicacions,
incompatibilitats i procediments.
2. Menjador Escolar. Proposta de fixes.
3. Torn obert.
Donada la importància dels temes a tractar us
demanem puntualitat i assistència a la reunió.
Segona Convocatòria: Per a les famílies que no
puguen assistir a la primera convocatòria, la Junta
de l'AMPA convoca a una segona reunió a les
16:45h, el mateix dia i en el mateix lloc, amb l'únic
punt d'Ordre del Dia: Programa Xarxa Llibres.
Implicacions, incompatibilitats i procediments.
Gràcies per la vostra participació.

Eleccions al Consell Escolar: Ahir
es van celebrar les eleccions al
Consell Escolar. El resultat us el
contarem la propera setmana, encara
que si voleu consultar-ho al tauló
estaran penjades les actes.

AVALUACIONS
Durant desembre es faran les avaluacions.
Les notes i informes es lliuraran a les famílies
el 22.

El
penell:
al
nostre pati ja tenim
un
penell
per
saber la direcció
del vent.

Hort: per fi hem
pogut
plantar
els
2.000
encisams
del
nostre campet,
ara a cuidarlos.
Cinema en valencià: l’alumnat de 5é
i 6é va anar al TAC el passat dimarts.

AMPA I ESCOLA
BERENARS SOLIDARIS
Tots els dijous a les 16’30 h al pati de l’escola,
organitzats per l’AMPA per a projectes d’escola.
VALENCIÀ PER A MARES I PARES A L’ESCOLA.
De 15 a 16’30 els dimarts curset i els divendres grup de conversa obert, a l’aula lliure
del primer pis. Encara queden vacants.

PER A PENSAR
“La gent del camp vol veure l’oratge, no el “tiempo””.
Des de fa 2 anys el poble valencià NO TÉ CAP MITJÀ
DE COMUNICACIÓ EN LA NOSTRA LLENGUA, la que
ensenyen a les escoles, i…. No passa ressss????. Va
ser el 27 de novembre de 2013. A veure si s’animen i es
posen en marxa.

CONVIVÈNCIA
Volem valorar les problemàtiques que
dificulten la convivència escolar per poder
crear tots junts una NORMA amb la finalitat
de millorar eixos conflictes tant dins com fora
de l’escola: al barri, al carrer, a casa... Una
norma que serà de tots/es i que tots i totes
complirem i farem complir. És per això que
des de la Comissió de Convivència Us
convidem a que empleneu l'enquesta que us
farem arribar per correu electrònic el proper
dilluns 30 de novembre. Tindrà caràcter
anònim i ens ajudarà a obtenir les primeres
informacions. Moltes gràcies!

Cal dir: PIT
No PETXUGA

AGRAÏMENTS
A les famílies que han estat fent
l’animació lectora a la biblioteca:
Amparo, mare d’Ivan de 5 anys B.
Inma, mare d’Alvaro de 3r B i de Jose
Mª de 4 anys B.

A tots aquells que ens han ajudat en
la plantà dels encisams:
Baltasar, iaio d’Alba de 1r A i d’Andrea
de 4 anys B.
Jesús, iaio d’Alba de 2n A i de Noa de
4 anys A.
Vicent Moreno, pare del director.
Alfonso i Sebastian, amics del pare del
director.
Noelia, mare de Melissa de 3 anys B.
Maria, mare de Valeria de 3 anys B.
A tots els voluntaris que han estat a
la taula durant les votacions del
Consell Escolar.

