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 El dilluns passat, dia 26, l’alumnat de 1r i 2n va anar a visitar la
València Històrica, els vam nomenar cavallers i dames de la
Colla del Rei en Jaume, amb aquestes paraules: “Per la llibertat,
per la democràcia, per la justícia social, jo et nomene cavaller i
dama de la colla del rei en Jaume. Tot el que aprengues a l’escola
et servirà per millorar aquest món”.
L’alumnat de 6é ha estat avui a Mislata a visitar el Museu d’Història de València.
Avui divendres hem celebrat la reunió de la Comissió Gestora que gestiona la nostra
Comunitat d’Aprenentatge.
 Mestres: Des del dia 19 ja tenim tots els mestres que ens faltaven
a l’escola per cobrir la reducció de jornada de Nelo i Luna.
Benvingudes Neus (anglés a E.I.) i Andrea (Suport a E.I.)
 Berenar solidari: Des de l’AMPA tots els dijous a l’eixida d’escola
ofereixen el berenar solidari, és una ajuda per a les activitats de
l’escola. Moltes gràcies.
Viatge a la neu: Si alguna família està interessada pot passar pel despatx i parlar amb
Vicent M., encara estem a temps.
Recordeu posar cadenats a les bicicletes, així evitarem els robatoris.
En les classes de 5é i 6é classes han estan celebrant el Halloween.
Al passadís de la planta baixa de l’edifici gran teniu els llistats per
apuntar-vos als tallers de 1r cicle.

MILLORES A L’ESCOLA
Estem esperant que l’obrer de l’Ajuntament
vinga per acabar de posar el “penell” i la rosa
dels vents al pati. També estem pendents de
que facen la porta nova que donarà al parc de
El Secanet.
AVÍS IMPORTANT: Per la porta que dóna al
parc, necessitem que doneu prioritat i deixeu
passar primer a les bicicletes, per un tema de
seguretat. També tornem a recordar que NO
ES POT DEIXAR EL COTXE A LA
CARRETERA, podem produir un accident
greu. La policia està avisada.

L’AMPA I L’ESCOLA
Dia de convivència, dissabte
roig.
Demà
dissabte,
dia
31
d’octubre, estarem a l’escola per
a pintar els jocs i espais del
nostre pati. Totes les famílies
que vulgueu assistir podeu ferho des de les 9 fins les 14 h. Les
activitats estan preparades des
de la Comissió d’Infraestructura.
Hi
haurà
un
descans i
esmorzaret a les 11.

US ESPEREM!!!

PER A PENSAR
Contra la imposició, defensem l’educació!
Com deia Estellés, “hi haurà un dia que no podrem més
i llavors ho podrem tot”.
“Baixa al carrer i participa;
no podran res davant un poble unit i combatiu!”

FELICITACIONS
 Felicitem a Baltasar, iaio d’Alba i Andrea Aranguren
Carrión, doncs passa alguns dies a netejar i millorar
les zones del jardí al pati.
 A CAPS, l’empresa de menjadors que ens facilita
l’esmorzar del dissabte i també ens va regalar el
somni de prendre orxata i fartons el matí de la festa
del 8 d’octubre per a tota l’escola. Moltes gràcies.

Cal dir:
BEC
No PICO

AMPA
REUNIÓ ORDINÀRIA EL
PROPER DIMARTS DIA
2 DE NOVEMBRE A LES
15:15 H.
ACUDIU:
LA VOSTRA
PARTICIPACIÓ ÉS
IMPORTANT.

ESCOLA SOLIDÀRIA

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Donació de sang: El dilluns dia
2
davant
de
l’Ajuntament
“Autobanc” a l’autobús, de 17 a
20’30 h.

A la Comissió de Convivència
necessitem més voluntaris.

Lectures pedagògiques
Un pare de l’escola, Rafa Roselló, pare de Lluna de
6é B i de Juan de 4t A, ens passa uns enllaços de
un parell de llibres i un article de la premsa , tot
relacionat amb l'educació. Esperem que vos
agrade i vos interesse.


http://www.mediafire.com/view/88a5mpz76egi27h/jAUME_
cAREBONELL-Pedagogias-D



http://www.mediafire.com/view/k2i24p41si422a4/Trilla_J_
El_Legado_Pedagogico_Del_Siglo_XX_Para_La_Escuela_Del
_Siglo_XXI.pdf
http://www.abc.es/familia-educacion/20150412/abciaprender-filosofia-coelgio-201503271723.html



ESCOLA VERDA
Hort escolar
Seguim pendents de que
s’asseque per poder treballar de
nou i plantar els encisams.
Refrany:

“Ponent en terra
banyada, aigua
altra vegada”.

