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COMUNITAT D’APRENENTATGE
REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE QUÈ ÉS UNA COMUNITAT
D’APRENENTATGE
 DIA: DIMECRES 1 D’OCTUBRE.
 LLOC: AL MENJADOR DE L’ESCOLA.
 HORA: 16’50 h. EN ACABAR LES CLASSES.
Al pati hi haurà servei d’educadores per atendre als xiquets/es mentrestant les famílies
estan a la reunió.
Hem passat ja 3 cursos com a COMUNITAT D’APRENENTATGE i enguany volem
consolidar el que vam aconseguir els cursos passats, amb la realització dels SOMNIS.
Però volem explicar de nou què vol dir i en què consisteix ser “Comunitat d’Aprenentatge”.
La reunió està adreçada a tota la Comunitat Educativa, per tal de refrescar el significat del
nostre projecte d’escola.
CAL ENTENDRE què vol dir ser voluntari, us necessitem.
ATENCIÓ: Al tauló d’anuncis del passadís de l’edifici de primària us podeu anotar a les
llistes per a formar part de les Comissions de treball, on us necessitem per a pensar
accions per realitzar els somnis pendents.

TELÈFON DE L’ESCOLA:

96.120.58.15

PROFESSORAT QUE ENS FALTA
A data d’avui continuem sense tenir les substitucions
d’Amàlia d’E.F. i de Dora per a Educació Infantil 5 anys A.
A més a més, ara també tenim de baixa a Isabel, la
mestra de PT.
El que sí tenim és ja coberta l’educadora auxiliar,
Vanessa. Benvinguda.

HORARI ESPECIAL PER AQUEST
CURS D’OCTUBRE A MAIG.
Serà com fa 2 cursos. EL DIJOUS
DIA 1 JA TENIM CLASSE DE
VESPRADA.
De dilluns a dijous l’horari de classe
serà de 9 a 12’45 i de 15 a 16’30. Els
divendres de 9 a 13 h.
Està pendent que arribe l’autorització
de Conselleria per aquest horari.

AMPA
A l’edifici gran teníem llibres s’han repartit
gratuïtament a l’alumnat.

Cal dir:

PER A PENSAR

“Si sempre fas el mateix, com vols que res
canvie?” (anònim).

TENDAL
No TOLDO

Per si voleu combregar!!!!
Si algú està interessat a les esglésies de
Maria Mare i del Pilar pot telefonar al
número: 606.467.279

HORT ESCOLAR
Us recomanem que observeu el campet per veure que
anirà canviant el seu paisatge. En aquest moment està de
GUARET, el camp està llaurat per tal que s’oxigene la
terra i avui divendres de vesprada passarem el
“rotovator”. La propera setmana vindrà Carmelo amb el
seu cavall Rubio per preparar els cavallons. En quan es
puga sembrarem els encisams.

FELICITACIONS
Felicitacions a l’equip de neteja que ens ha posat l’escola
apunt per a treballar i ens la mantenen perfecta tots els
dies. Gràcies.
Felicitacions a les cuineres i educadores que han
aconseguit iniciar el menjador ja amb dos torns al
setembre.
Al iaio d’Alba de 2n A i de Noa de 4 anys A que ens va
arrancar totes les males herbes del campet.

26 DE SETEMBRE DIA
EUROPEU DE LES LLENGÜES
!
Sabies que existeixen unes
7.000 llengües en el món i unes
225 en Europa?
Almenys la meitat de la població
mundial és bilingüe o plurilingüe,
és a dir, parlen o comprenen
dues o més llengües.
El
bilingüisme
facilita
l'aprenentatge d'altres llengües i
millora els processos cognitius.

ESCOLA VIVA. DISSABTE ROIG
Aneu reservant-vos el dissabte 31 d’octubre, ja que farem el dia de convivència per
pintar l’escola i deixar-la molt bonica.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Celebrem i recordem:
La festa de Moros i Cristians es celebrà a Catarroja el 19 de setembre, amb una desfilada.
Malgrat que els àrabs eren molt llestos i ens ensenyaren moltes coses com: el paper,
l'arròs, el sistema de reg, etc... es commemora la victòria dels Cristians. Per això és
important que no oblidem els nostres avantpassats i la nostra història.
Alumnat de 4t A

VOLS APRENDRE VALENCIÀ?
APUNTA’T AL CURSET QUE ORGANITZA L’AMPA DE L’ESCOLA
El dia el concretarem, serà una vesprada de dilluns a dijous.

Nom i cognoms: _________________________________________
Mare/pare de: __________________________de: _________(curs)
Correu electrònic_________________________tf____________________

