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ESCOLA VIVA
Cinema en valencià.
Enguany l’Ajuntament ens subvenciona el cinema en valencià que tots els darrers
anys estàvem pagant. La propera setmana anirem al cinema i veurem:
Dimarts 17, l’alumnat de 4 i 5 anys: “L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta”.
Dimecres 18, l’alumnat de 1r i 2n: “Els Mínions”.
Dijous 19, l’alumnat de 3r i 4t: “La residència dels déus”.
Assemblea Delegats
Ahir es va fer l’Assemblea de Delegats del mes.
També es van fer una foto tots els
delegats de les classes.
Claustre
Hui el professorat hem tingut claustre.

MENJADOR
Si alguna família té necessitat de parlar amb
l’educadora del seu fill o filla pot passar pel despatx de
Vicent Moreno a primera hora del matí i ell li donarà
l’avís.

ESCOLA
VERDA
L’hort continua mullat,
però al remat hui de
vesprada
vindrà
el
tractor per remoure la
terra.
El dilluns segurament
vindrà Carmelo amb
Rubio i durant la
setmana ja podrem
plantar els encisams.

PER A PENSAR
“En la vida real, el que no es
rendeix és tot un valent”.
Paul McCatney

Cal dir:
PERRUCA
No PELUCA

XERRADA A CÀRREC
DE MARLENE PERKINS
Responsable de sensibilització i polítiques d’infància
d’UNICEF en la Comunitat Valenciana.
Proper dilluns, dia 16 de novembre, a les 17:00 h al
saló d’actes de la Casa de la Cultura.
Tindrem servei de
Ludoteca.
També inaugurarem
l’exposició
dels
treballs realitzats per
l’alumnat de Primària
amb motiu de la
celebració del Dia
Internacional
dels
Drets de la Infància.

ESCOLA
VALENCIANA
La nit d’Escola Valenciana
és el dissabte 21 de
novembre a Alginet (la
Ribera).
Tota la informació la teniu a
www.escolavalenciana.org/nit

CONCURS DE CARTELLS
PER A LA TROBADA
D’ESCOLES EN
VALENCIÀ

ELECCIONS AL
CONSELL
ESCOLAR

Felicitem a les classes i alumnes
participants.
El guanyador ha estat el cartell
col·lectiu de 1r A, felicitats
especials.
Gràcies
per
participar
i
felicitacions a:
- L’alumnat de 2n A pel seu
treball col·lectiu.
- L’alumnat de 6é B.
- Alejandro Navarro i Mateos
de 5é A
- Carla Campos i Navarrete, i
Laura Molero i Soler de 6é C
- A Rubén Maria i Hernàndez
de 6é A
- A Natàlia Garcia i Leal de 4t
A.
- A Vega Viejo i Vivas de 5é B.

Hui era el darrer dia
per presentar
candidatures per al
Consell Escolar.

Si us interessa pregunteu al
despatx.

MANIFESTACIÓ EN
CONTRA LA LOMQE
DIA 14 A LES 18 H A SANT AGUSTÍ
És molt important la nostra-vostra participació, cal
tornar a dir que no volem eixa llei, i hem de saber que
la derogació es decideix a les CORTS ESTATALS A
MADRID. Cal pensar que fem a les eleccions del 20
de desembre.

