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A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA 

AVÍS IMPORTANT: Quan entreu per la porta que dóna al parc, necessitem que deixeu passar primer a les                  
bicicletes, per motius de seguretat. També, tornem a recordar que NO ES POT DEIXAR EL COTXE A LA                  
CARRETERA, podem provocar un accident greu. La policia està avisada. 

 

ESCOLA VIVA 

INFORMACIÓ DE PART DE L’AMPA: Vaga de famílies NO A LA           
LOMCE. El passat dimecres dia 26, moltes famílies de l’escola van donar            
suport a la vaga, en concret, de matí un 62% i de vesprada un 65%. A                
Catarroja sols el Joan XXIII i la nostra escola vam participar, la resta 0%.              
(Nota, la LOMCE és per a tots els nivells, i les revàlides per a tot               
l’alumnat). 

Contra la imposició, defensem l’educació!!!!! 
Assemblea de delegats/ades: Ahir dijous vam celebrar la 2ª assemblea          
de delegats de primària. Es nota el treball a classe per la participació dels              
seus delegats/ades. 

Curs de valencià per a familiars de l’escola: Va començar ahir dijous a             
l’aula multiusos del 1r pis. Serà tots els dijous de 15 a 16’30, té el suport de l’AMPA i el nivel està                      
personalitzat. 

Eleccions: Hui divendres hem celebrat les eleccions per elegir els 3 representants de l’alumnat de 5é i 6é al                   
Consell Escolar. 

Comissió Gestora. Avuí divendres hem celebrat la primera reunió de la comissió que gestiona la nostra                
Comunitat d’Aprenentatge. 

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’AMPA. Moltes gràcies. 

Circuit de jocs per a Educació Infantil: Els treballs d’obra i preparació ja             
els han acabat, ara ens queda pintar-ho bonic el dissabte 12 de novembre i              
preparar els jocs que completen el circuit. 

Peixeres: A petició de l’assemblea de delegats us informem de quins peixos            
tenim a la peixera de Primària: “Zorros voladores, Platys, Tetra cebra,           
Coridora, Molly i Guppy” (aquestos últims crien molt molt). Aprofitem per           
agrair i felicitar novament a Vicente Soria, pare de David Soria de 4tA, per la               
seua dedicació totalment voluntària fent el manteniment i cuidant com cal les            
peixeres que tenim a l’escola, una a infantil 4-5 anys i altra a primària.              
Moltes gràcies. 
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REFRANY: 
“Ponent en terra banyada, aigua altra      
vegada”. 

PER A PENSAR: 

Com deia Estellés “Hi haurà un dia que no         
podrem més i llavors ho podrem tot”. 

 CAL DIR 

VAGA 
             i no 

HUELGA 

 

ESCOLA VERDA 

HORT ESCOLAR Els ràvens van avant, hem fet        
una primera aclarida. 
JARDÍ DE 5 ANYS L’hem de posar apunt per a          
plantar les floretes. 

Qui cuida el pati i l’hort enguany? Cada dilluns, la meitat de l’alumnat de 4t B, amb Vicent Moreno,                   
observen l’hort i fan treballs si cal, o bé cuiden les zones de jardí, aprenent de la natura del nostre pati. 

 

AGENDA CULTURAL 

Fira a Cocentaina. Des d’avuí divendres i fins el dia 1 de novembre, podeu visitar la centenària fira                  
de Cocentaina. Una bonica experiència. Tot al voltant del Palau de la Vila. Us agradarà. 

Teatre. El proper 4 de novembre, uns quants alumnes de          
l’escola, Inés Miguel, Dídac Royo i Juan Roselló de 5é A,           
Violeta Camacho de 4t A i Victòria Miguel de 2n A, participaran            
com actors i actrius a l’obra de teatre “Cine”, de la companyia            
“La Tristura”, al teatre Rialto de València.  

Animeu-vos i aneu a vore l’obra, és molt innovadora i          
interessant. Bravo pels xicotets actors i actrius, als que felicitem          
per la seua estrena que presentaren la setmana passada al          
teatre Las Naves de València. 

 

ESPERANT LES MILLORES A L’ESCOLA: 
Ahir dijous vam rebre la visita dels tècnics de l’empresa de l’Ajuntament encarregada del manteniment de les                 
escoles públiques. Els vam facilitar la llarga relació de necessitats que tenim a una escola com a la nostra                   
inaugurada l’any 1977. Us anirem informant de les millores que ens vagen fent.  

 

NOTÍCIES DE 3r: 

El 13 d’octubre de 2016 a Estocolm, en Suècia, va ser atorgat el premi Nobel de literatura al                  
cantautor nord-americà Bob Dylan, en reconeixement del seu treball creador poètic. És la             
primera vegada que aquest premi es dóna a un artista d’aquestes característiques. A l’escola,              
en el seu honor, aquesta setmana hem escoltat algunes de les seues cançons a la megafonia. 

Participem en la bústia de filosofia de 2n amb la pregunta: Què és per a tu la violència?                  
Pensa, anima’t i participa!! 

 


