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A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
MATRICULACIÓ
El calendari de presentar les sol·licituds d’admissió de l’alumnat és del dia 9 al 19 de
maig. Es poden presentar les sol·licituds de matrícula als Centres d’Educació Infantil
i Primària de Catarroja. Aquestes sol·licituds són per a l’alumnat de nou ingrés a 3
anys, nascuts l’any 2013, i també per a fer un canvi d’escola dins de Catarroja
(durant el curs no es pot fer).

L’horari de presentació a la nostra escola serà:
de 9 a 11:30 h. (cal demanar hora al despatx)

FELICITACIONS
Des de El Full de la nostra escola volem donar les gràcies i
felicitar a tot l’alumnat de pràctiques que ens ha acompanyat
des de febrer i que acaba avui divendres dia 6 de maig.
Confiem que hagueu aprés molt i que gaudiu sent mestres.
Molta sort a tots.
Si ens necessiteu ací estem. Gràcies.
Ací us posem on han estat treballant i aprenent:
Alberto a 6é C i E.F., Jose a 5é B i E.F., Javier a 6é B i
E.F., Patricia a 1r B i anglès, Iris a 4t A i anglès, Pilar a 6é
B i anglès, Carla a 1r B i PT, Aroa a 2n A i PT, Lorena a 2n
B, Mireia a 4t B, Eva a 3 anys A, Mª José a 3 anys B, Marta
a 4 anys A, Rocio a 4 anys B, Carolina a 5 anys A i
Sherezade a 5 anys B.
______________________________________
Felicitacions a Laura Vila de 5é A i a Joan Marí de 6é B per
assistir a la Comissió Gestora del passat divendres dia 29
d’abril.

INFORMACIÓ
PER A LES
FAMÍLIES DE
L’ESCOLA
Si necessiteu
algun/a mestre/a
per atendre les
necessitats dels
vostres fills a nivell
acadèmic, podeu
preguntar al
despatx de
direcció doncs
tenim alumnat de
pràctiques de
l’escola que està
disponible.

OBJECTES PERDUTS
ALS VESTUARIS TENIM UN MUNT DE ROBA QUE HA PERDUT
L’ALUMNAT. PER FAVOR, SI TROBEU ALGUNA PEÇA EN FALTA PASSEU
A FER UNA ULLADA, JA QUE A FINAL DEL MES DE MAIG HO
RECOLLIREM TOT I HO PORTAREM AL CONTENIDOR DE ROBA.

MOLTES GRÀCIES

PER A PENSAR
"L’home és l’únic
ésser a qui hem de
tenir por en este
planeta".
Carl Jung

Cal dir:
BARREJAR
No MESCLAR

ESCOLA VERDA I VIVA
MAS DE NOGUERA
L’alumnat de 3r i 4t ha estat dimecres i dijous al Mas de Noguera.
JARDÍ DE 5 ANYS
Està preciós, el treball i cura del jardinet ha donat molt bon resultat.
SETMANA DEL MEDI AMBIENT
Aquesta setmana la nostra escola està treballant a
fons amb tot l’alumnat la sensibilització per cuidar el
nostre planeta. És una setmana a nivell de tots els
centres de Catarroja coordinada entre l’Ajuntament i
la Comunitat Educativa.
A l’entrada de l’edifici gran de l’escola per
l’aparcament tenim un contenidor per a recollir els
xicotets electrodomèstics.
A més a més ja sabeu que tenim recollida de taps de
plàstic i també de piles.
Hem fet algunes eixides:
 El primer cicle a l’Ecoparc.
 5é al port de Catarroja amb bici i allí van veure un concert.
EL CAMPET
Vam collir els encisams abans de Pasqua, recordeu? Ara estem llevant les males
herbes a poc a poc i desmuntant el goteig. El deixarem de GUARET fins al
setembre.
PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL
Estem en el projecte de reg per aspersió per aconseguir un pati de terra amb
menys pols ja, quasi està, us anirem informant.

BERENARS SOLIDARIS
Recordeu que cada dijous continuen els
berenars solidaris.
Tot el que es recull va al fons per a
l’AMPA. Tot això ajuda als projectes i
activitats de l’escola.

AGENDA CULTURAL
Si us agrada conèixer les nostres
comarques, podeu anar de ruta amb
les Trobades. Ara queden:
 Dissabte 21 de maig de vesprada i
nit a Ondara.
 Divendres 3 de juny a Viver i
diumenge 6 a Benassal.

