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RACÓ D'EDUCACIÓ FÍSICA
L'alumnat de 6é, organitzat en grups, està preparant
diversos jocs i competicions al pati, en temps de l'esplai, per
a la resta d'alumnat de l'escola. L'objectiu no és més que
dinamitzar eixe temps i gaudir tant el participants com els
propis organitzadors amb la seua experiència.
Fins ara han celebrat un campionat de futbol 3, unes
jornades de cementeri, un torneig de minibàsquet i aquesta
setmana curses de relleus. Les finals de les curses, on
participaran els tres equips de cada categoria (1r i 2n, 3r i 4t,
5é i 6é) que tinguen els tres millors temps, acabaran el
dimecres de la propera setmana.
Estigau atents a les propostes de noves activitats, i recordeu
jugar sempre amb respecte cap a la resta de jugadors i cap
als organitzadors.

FELICITACIONS


Volem felicitar des de El full de l’escola a tot l’alumnat de
6é que ha organitzat i gestionat diferents campionats
esportius al pati durant els patis d’aquesta setmana.
Gràcies en nom de tot l’alumnat participant.



Volem expressar la nostra Felicitació especial a TOT
L’ALUMNAT DE L’ESCOLA doncs han respectat l’hort i
no han entrat dins (excepte alguns alumnes com ells
saben, doncs han arrancat algunes plantetes).



A LA LUEV: Llei d’ús I Ensenyament en valencià, que el
passat dia 23 de novembre va complir 32 anys. Gràcies
a aquesta llei podem fer les classes en Valencià.


Felicitem Alícia Santolària perquè ja
és doctora per la Universitat de
València
amb
el
treball
“L’ensenyament i la producció escrita
mitjançant
gèneres
textuals
i
seqüències didàctiques”. L’estudi en
què es basa la investigació va ser
dut a terme al nostre col·legi durant
el curs 2011/12.
Moltes felicitats pel teu cum laude,
Alícia!!!

ELECCIONS AL
CONSELL ESCOLAR
Sector mares i pares:
 Gloria
Martínez,
mare
d’Angela de 3r A, amb 175
vots.
 Ruth Diaz, mare d’Alex de 2nB
i Izan de 4t A. 158 vots
 Raul Garcia, pare de Marc de
4 ansy A, 102 vots.
 Ana Gómez, mare d’Andreu
de 5 anys B, 88 vots.
I de reserva Joan Gregori Maria,
pare de Joana Maria de 3 anys B.
Sector mestres:
Xavi, Eva, Cynthia i de reserves
Anna Z i Sònia.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Donació de sang,
dimarts dia 9 a
l’autobanc,
davant
de l’Ajuntament.
De 17 a 20’30 h.

ESCOLA VERDA
L’HORT
Com haureu observat el
nostre campet ja té en marxa
els encisams, i van creixent a
poc a poc.
Els collirem a primers de
març, pensem... segons vaja
el fred de l’hivern.
JARDÍ
D’EDUCACIÓ
INFANTIL
Estem estudiant un nou
espai de jardí.

Cal dir:

PER A PENSAR
"El futur no m'inquieta,
el que és dur de vegades és el present".
Julio Verne

RACÓ DE L’ALUMNAT
Els Drets de la Infància
El dia 20 de novembre es celebrà el Dia
dels Drets de la Infància. Fa 25 anys que
es va reunir la convenció que els va
redactar.
Necessitem
recordar
als
governs que no es compleixen alguns
d'eixos drets i no és just que unes
persones els tinguen i altres no.
4t A

AMPA
APARCAMENT: Us recordem que
sols es pot realitzar una parada per
deixar els xiquets/es. Per tant no els
deixeu aparcats a partir de les 9’15 h.
i de les 15’15 h. doncs els poden
denunciar o retirar amb la grua.
A la Carretera de les Corregudes no
es pot aparcar però tampoc fer una
parada, ÉS PERILLÓS.

Recordeu
que el
dilluns 7 i el
dimarts 8
són festius i
no hi ha
escola.

PARAIGUA
No PARAIGÜES

AGENDA CULTURAL
Exposició Projecte Mondosonoro:
A la casa de la Cultura del 2 al 18 de
desembre. Treballs realitzats per
l’alumnat de 3r d’ESO de La Florida.

