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FAMÍLIES I ALUMNAT DE 3 ANYS
Des de El Full i en nom de tota l’escola volem donar la benvinguda a totes les famílies
i a l’alumnat de les classes, i els desitgem el millor per aquest curs.
BENVINGUDA A MÉS PROFESSORAT NOU QUE TENIM A L’ESCOLA:
Zaida, tutora de 2n B que està treballant amb nosaltres des de juliol. Maria tutora de 2n A que
està substituint a Anna G. i Laura mestra d’Anglés a Educació Infantil cobrint ½ jornada de
reducció de Nelo.
A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA.
 Per motius d’organització i estalvi, el full de paper el repartirem al fill/a major de
la família. Més avant ficarem en marxa nous canals de comunicació que ja us
informarem.
 Aparcament: cal que respecteu les zones marcades per realitzar una parada. Les
targetes valen les d’altres cursos passats, així i tot, si necessiteu la targeta com a
que sou de l’escola passeu pel despatx.
RECORDEU QUE A LA CARRETERA DE LES CORREGUDES ESTÀ PROHIBIT
APARCAR I ÉS PERILLÓS.
També cal recordar que no es pot entrar amb el vehicle a l’aparcament de
l’escola, aquest aparcament sols és per als treballadors i proveïdors de l’escola.
Tampoc es pot accedir caminant per aquesta porta, doncs resulta molt perillós.
 Si veniu amb bicicleta cal entrar per la porta Est, que dóna al parc de El Secanet.
LLIBRES DE TEXT:
L’equip de mares encarregades de la xarxa llibres ja han
repartit tots els cursos. Ha estat un èxit de distribució i també
d’educació i civisme per part de la famílies respectant el torn.
Felicitacions a tots en general i especialment a l’equip
encarregat.

Cal dir:

PER A PENSAR
“TOTS SOM XÀBIA, BENITATXELL,
ALZIRA, CARCAIXENT, MOIXENT.....”

Durant aquest estiu i aquestes
setmanes mateix ens estan cremant
el nostre patrimoni natural. SÍ, ens
l’estan cremant, doncs la majoria
són provocats intencionadament.
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Graduat, Valencià, Anglés, Cicles formatius
mitjà i superior, Castellà, Tallers de
l’Associació. MATRICULA OBERTA.

Des de l’escola seguirem educant en
el respecte al medi ambient.
Intentarem coordinar les activitats
del dia de l’arbre per ajudar a
recuperar les zones cremades.

DATES FESTIVES
Per si voleu organitzar-vos l’agenda familiar. Les
dates encara no ens les han autoritzat, però és
festiu ja segur el dia 29 de setembre, dia de Sant
Miquel. El 31 d’octubre que és dilluns, i els dies
16 i 17 de març están pendents d’aprovació. En
quan viguen autoritzades us avisarem.

BEQUES DE MENJADOR
Tenim les llistes provisionals des del dia 9, i ara ja tenim
també els trams de puntuació i l’ajuda que donaran. Si teniu
alguna consulta passeu pel despatx de direcció i pregunteu
pel director o encarregat del menjador.
Quan arribe la llista definitiva avisarem a les famílies de
l’alumnat que té concedida la beca i com fer efectiva la
diferència.
COMUNITAT D’APRENENTATGE
A la nostra escola estem repassant al claustre l’organització i
teoria sobre la Comunitat d’Aprenentatge, per això us
demanem que estigau atents com a part de la nostra escola
a les convocatòries que anirem fent.
Es tracta de reflexionar al voltant del nostre funcionament i
aconseguir il·lusionar de nou a tota la Comunitat Educativa.

