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A L’ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR:
MOLT BON DIA!!!!


Encara recordant les vacances, ja comença l’escola de nou. Des de El Full i en nom de tots els
que fem l’escola, volen desitjar-vos una especial benvinguda i un BON CURS ESCOLAR a
totes les famílies de l’escola, a tot l’alumnat i a totes les persones que treballem a l’escola
(mestres, conserge, cuineres, netejadores i educadores). Volem i desitgem seguir caminant en
la construcció de l’escola que volem i continuar sent Comunitat d’Aprenentatge.
 Aquest curs és súper important per consolidar el prestigi de l’Escola Pública.
L’ESCOLA PÚBLICA (la que es manté amb fons públics) ÉS GARANTIA DE QUALITAT.
Com a acció simbòlica el dia 6 la “PLATAFORMA per l’escola pública de qualitat i en valencià” es
va manifestar de nou dient NO A LA LOMCE, aquesta llei negativa per a la qualitat de l’escola,
que cal derogar a Madrid.

BENVINGUDA AL PROFESSORAT NOU QUE TENIM A L’ESCOLA:
De nou, aquest curs tenim alguns canvis de professorat a l’escola.
Respecte al curs passat enguany no treballen a la nostra escola i els desitgem el millor en la seua
nova escola: Sandra, Montse, Cynthia, Isabel, Anna G.(que està de permís), Neus, i Vicent (E.F.).
El professorat nou que us volem presentar fins avui és el següent:
•
Jacqueline, que enguany continua de mestra de música i tutora de 6é A, Marta tutora de 1r
A, Mª Carmen tutora de 3r B i Ana de PT.
I MANIFESTEM que encara no han vingut a cobrir els llocs de treball del permís d’Anna G. per a
2nA i ½ jornada de Nelo per anglés a E.I.
Mestra de religió: Ens han informat que van a reduir mitja jornada a l’escola de la mestra de
religió, Núria, i des de l’escola volem manifestar el nostre total desacord en com s’ha realitzat
aquest fet.

LLIBRES DE TEXT:
Avui junt a El Full hem repartit a tot l’alumnat (excepte a 3 anys)
la carta explicativa de com anem a fer la distribució dels llibres
de text dins de la xarxa llibres.
Per favor, respecteu l’horari i dies assignats.
L’alumnat des de 3r a 6é de PRIMÀRIA, al paquet de llibres té inclosa
una agenda de la nostra escola, a la que hi ha informació detallada
d’interès.
Però ja sabeu, després de LLEGIR-HO TOT, si no enteneu
alguna cosa, passeu per direcció a preguntar.

PER A PENSAR
“Per la ignorància es descendeix a la
servitud, per l'educació s'ascendeix a la
llibertat.”
Diego Luís Còrdova (1907-1964)
Advocat i polític colombià.

HORARIS D’ATENCIÓ:
 L’horari d’atenció al públic per part del
director, serà tots els matins de 9 a 10
hores excepte els dimecres.
o L’atenció a les famílies per part
del tutor/a serà els dijous al
migdia, a setembre i juny de 13
a 14 h., i d’octubre a maig de
12’45 a 13’30.
PER FAVOR: Us demanem que no entreu
a l’edifici a esperar a l’alumnat, quedeu
amb ells fora a una zona del pati.
SOLS es pot pujar a les aules el dia de
tutoria, els DIJOUS al migdia.
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NOTÍCIES DE LA NOSTRA ESCOLA:
MILLORES:
 Des de l’escola, com a projectes especials,
hem pintat totes les zones de jocs del pati.
Hem pintat la tanca exterior del pati de
colors. Hem renovat els serveis de 3r i 4t
que eren de 1977. Hem acabat de replantar
zones del jardí i d’instal·lar el reg per
aspersió del pati d’Infantil. També hem
posat 2 piques a les aules de 3 anys.
 Des de l’Ajuntament han renovat la xarxa
de darrere de 5 anys, junt al parc, i reforçat
el seu anclatge. Ens han reparat els forats
que hi havia a les entrades de l’aparcament.
Els jardiners de l’Ajuntament han fet un gran
repàs de millora a tot el pati.
 Des de l’AMPA han preparat tots els llibres
per a la seua distribució.

MENJADOR
Ha començat avuí. El preu és de 4’25 per dia des del 8 de setembre
al 20 de juny.
L’encarregat a partir d’aquest curs és Joan, tutor de 6é B.
Tots els dubtes podeu preguntar-los al despatx de 9 a 10 excepte
dimecres.

FELICITACIONS I MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES:
A l’equip de mares que han estat a tope molts dies de l’estiu per tal que ara estiga tot
preparat en la xarxa llibres.
A l’equip d’obrers, que ens deixat uns banys de 3r i 4t, una aula de música i unes piquetes
de 3 anys tot molt preciós i a temps.
A l’equip de netejadores, que han deixat l’escola millor que abans de l’obra.
Al conserge, que amb el poc de temps que té contractat ens ha ajudat a posar en marxa
moltes parts de l’escola.
Al jardiner, que ha instal·lat el reg especial al pati d’Infantil.
A les cuineres, que han posat la cuina apunt per al primer dia ja.
Conserge: tenim a Juan Carlos durant el mes de setembre de 8’45 a 13’45 sols, a octubre
encara no sabem. Ramón continua estant de baixa.

