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“FESTA DEL NOU D’OCTUBRE”
Com sabeu pels vostres fills i filles, durant estos dies estem
treballant la celebració del 9 d’octubre, el rei en Jaume i la seua
entrada a València.
PROGRAMA PER AL DIJOUS DIA 8 DE VESPRADA:
A les 15 h. entrarà tot l’alumnat a les classes per preparar-se i eixir al patia les 15’15. A l’acte hi ha
2 parts:
 1ª part: Farem un passejada per la vorera perimetral del pati al voltant de la pista de futbet i
després desfilarem de moros i cristians per la pista. En acabar de desfilar ens posarem al
lloc que ens indicaran, com vam fer la representació del circ a fi de curs.
 2ª part: Representació per l’alumnat de 6é, de la batalla i rendició de la ciutat de València i
el seu rei Zayenn al rei Jaume I.
Com sempre, esteu tots i totes convidats i convidades.
MOLT IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES, PER FAVOR: respecteu les zones destinades a les
famílies: zona exterior al voltant de la pista de futbet i després seguir les indicacions de la
megafonia. FAMÍLIES DE 3, 4 i 5 ANYS: NO ANEU A BUSCAR els/les vostres fills/es, deixeu-los
amb les mestres fins que siga l’hora d’eixida a les 16’30 h.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Nota: En acabar l’acte sí que necessitem ajuda per retornar tots els materials, bancs, megafonia,
etc, al seu lloc.

ASSEMBLEA DE
DELEGATS/ADES
Ja està en marxa, ahir dijous
dia 1 vam celebrar la primera.
L’alumnat representant ajuda a
fer possible amb les seues
propostes i idees, l’escola que
somien.
“HORT ESCOLAR”
Estem esperant a
que
el
campet
s’eixugue un poc per
poder
treballar
i
preparar-lo per a
plantar encisams.
La collita de les carabasses ha
estat molt bona, n’hem collit 117.

CALENDARI ESCOLAR
Les festes escolars a Catarroja seran les següents:
9 i 12 d’octubre, 7 i 8 de desembre.
Els dies 16, 17 i 18 de març, està pendent que arribe
l’autorització.
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al
6 de gener inclosos. Les vacances de Pasqua del 24
de març al 4 d’abril. El darrer dia de classe a juny
serà el dimarts 22.
La festa fi de curs serà el divendres dia 17 de juny.

PER SI UN INTERESSA
DIVENDRES DIA 9 D’OCTUBRE
Manifestació per la nostra terra
“PER UN
FINANÇAMENT JUST PER AL PAÍS VALENCIÀ” a les
18 h. a la plaça de Sant Agustí.
Escola Valenciana també participarà.
US ESPEREM!.

Cal dir:

PER A PENSAR
“Tot el que et pugues imaginar és real”.

A ESTONES
No A RATOS

Pablo Picasso

BICICLETES
A tot l’alumnat que ve amb la
bicicleta, li recomanem i li
demanem que entre per la
porta que dóna junt al parc de
“El Secanet” (doncs per l’altra
part no hi ha carril bici) i la
deixe
nugada
als
aparcabicicletes.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Atenció alumnes de Primària! Els alumnes de 6é ja hem ficat
en marxa la Paradeta de Jocs de Pati des del dilluns passat.
Recordeu que l’horari és el següent:
DILLUNS a DIJOUS
DIVENDRES
PER
DEMANAR d’11:10 a 11:20h
d’11:00 a 11:10h
PER
TORNAR

d’11:35 a 11:40h

d’11:25 a 11:30h

Has de col·laborar complint les regles i cuidar el material.
Moltes gràcies.
Alumnat de 6é C

Hola bon dia, vos volem fer una crònica de les festes de
Catarroja: el dissabte 25 en la fira de la tapa varen fer: concert,
contacontes i tapes. El diumenge 26 anàrem a fer la fira de la
tapa, però la pluja ho va impedir, aleshores varen fer una
exposició d’automòbils antics i també una activitat en la piscina
coberta.
Hi havia un vaixell enfonsat molt antic i els arqueòlegs, que el
trobaren ens ensenyaren com descobrir i estudiar els objectes.
Els objectes són: àmfores, gerres i monedes. Així apreníem la
història antiga.

ENTRADES I EIXIDES
DE L’ESCOLA
Matí
Entrada: La porta de les bicicletes s’obrirà
a les 8:57 i a les 8:55 la del Carrer Rei En
Jaume, i es tancaran a les 9:05 (primer
la de les bicicletes). Si algú es queda
tancat al pati, ha d’eixir per l’aparcament,
que toque al timbre i li obrirem.
Eixida: La porta de les bicicletes i la
principal s’obriran a les 12:40, de dilluns a
dijous. Divendres eixida a les 14:50 i es
tanca a les 15 h.
Vesprada
Entrada: La porta de les bicicletes s’obrirà
a les 14:55 la i a les 14:57 l’altra. Les
dues es tancaran a les 15:05.
Eixida: La porta de les bicicletes s’obrirà
a les 16:25 i l’altra a les 16:28. Es
tancarà la de les bicicletes a les 16:45 i a
les 16:50 l’altra, fins l’endemà. Els
divendres no hi ha classe de vesprada.
APARCAMENT.
Es recomana vindre a peu o amb
bicicleta. Si així i tot no pot ser, cal que
utilitzem tots/es com cal els llocs
d’aparcament en bateria reservats per a
l’escola, o si veniu en temps l’aparcament
del poliesportiu. Poseu el cartonet que us
facilitem des de l’escola per saber que
sou familiars de l’escola.

Natalia, Lucia i Laia 4t A

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ A L’ESCOLA
VOLEU APRENDRE A PARLAR VALENCIÀ, O ENSENYAR A PARLAR-LO?
Anoteu-vos al despatx com que esteu interessats i us informarem de com ho organitzarem.

AVÍS DES DE L’AMPA
El proper dimarts dia 6 a les 15:15 h a la sala de mestres, reunió de l’AMPA del mes d’octubre amb
el següent ordre del dia:
1.- Informació sobre l’inici de curs (horaris, pagaments quota, banc de llibres).
2.- Informació activitats extraescolars.
3.- Precs i preguntes.

RECORDEU: ELS DIVENDRES NO HI HA CLASSE DE VESPRADA.
ELS COMENSALS DE MENJADOR EIXIRAN DE 14:45 A 15:00 H.

