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ESCOLA VIVA 

BIBILIOTECA 
Aquesta semana s’ha obert oficialment ja el prèstec de         
la nostra biblioteca Enric Valor, durant l’hora del pati ha          
passat l’alumnat de Primària i el dijous de vesprada         
l’alumnat d’Infantil, tots ells amb un carnet personal ben         
bonic. També ha començat la biblioteca tutorada per        
les vesprades. Tot açò és possible gràcies als mestres i          
familiars voluntaris. 
 
BIBILIOTECA TUTORADA 
També, des de la Comissió Pedagògica s’ha ficat en marxa la Biblioteca Tutorada. En principi estarà oberta                 
cada dimarts i dimecres de 16:45h a 17:45h. Aquesta és una de les actuacions d’èxit de les Comunitats                  
d’Aprenentatge. Si tenim més voluntaris i voluntàries podrem obrir més dies, si esteu interessats en participar                
pregunteu a direcció. 

 
HORT 
El dilluns passat, abans de les pluges, l’alumnat de 4t B va            
realitzar la primera collita de ràvens, sols van tenir prou per a tot             
l’alumnat de 4t A i B i per a les cuineres, educadores i algunes  
mestres. Seguirem collint en quan es puga entrar al camp i           
repartirem la collita entre l’alumnat. 
 
VISITA AL RACÓ DE L’OLLA 
Ahir dijous l’alumnat de 3r i 4t va anar de visita al Racó de l’Olla               
per completar l’estudi de l’ecosistema de l’Albufera. 

 

NOTÍCIES DE L’ALUMNAT 

La setmana passada vàrem escoltar la notícia de la mort d'una dona de huitanta-un anys a causa                 
d'un incendi al seu domicili de Reus. Pareix ser que li havien tallat la llum per no poder pagar-la i                    
havia de fer ús de ciris i aquestos calaren foc el matalàs,  el fum del qual li produí  la mort per asfíxia. 
Tots els dies es produeixen morts i totes són molt doloroses, però aquesta és més trista si ens parem                   
a pensar en la vida tan dura que haurà passat una dona d'eixa edat, en els temps que li ha tocat                     
viure. 

No es mereixia un final millor? No tenia dret a una miqueta d'ajuda i              
comprensió per part de la societat i les administracions?  
Què s'ha fet  de la solidaritat i la compasió entre persones? 
És aquesta la societat del benestar  i el  progrés que ens diuen? 

 La classe de 3r A. 
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INFORMACIONS DES DE L’AMPA i ESCOLA 

BERENARS SOLIDARIS 
Tots els dijous a les 16’30 al pati de l’escola, organitzats per l’AMPA per a ajudar                
als projectes d’escola. 
 
VALENCIÀ PER A MARES I PARES A L’ESCOLA 
De 15 a 16’30 els dijous curset, a l’aula lliure del primer pis. Encara queden               
vacants. 

XARRADA SOBRE CONDUCTES ADICTIVES 
El passat dimarts dia 22 es va celebrar aquesta xarrada per part de la Unitat de Prevenció Comunitària i                   
Conductes Adictives dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Catarroja, UPCCA, per tal de previndre l’ajuda               
que les persones de la nostra escola poguérem necessitar, tenim una enquesta al despatx per a emplenar,                 
podeu passar a recollir-la. 
 
ACLARIMENT IMPORTANT 
La loteria de Nadal que estan venent algunes famílies de 6é pel seu compte és igual de LEGAL que qualsevol                    
altra papereta de les que es venen al carrer habitualment. Quansevol consulta o dubte telefonar al                
692.154.843 
Nota:  Ni l’escola ni l’AMPA coordinen aquesta activitat. 
 
DECORACIÓ DE NADAL 
Com s'acosta el nadal, volem que tant xiquets/es amb ajuda de les famílies, porten a               
l'escola una manualitat per a penjar als diferents arbres que posarem als passadissos             
dels 3 edificis. Cal que porten el nom i el curs per a poder tornar-los. Abans del 2 de                   
desembre. Podeu portar les manualitats a la porta del despatx de l'AMPA. Hi haurà              
una caixa on poder deixar-los. 

 

PER A PENSAR 

“La gent del camp vol veure l’oratge, no el “tiempo”. 
Des de fa 3 anys, el nostre poble valencià NO TÉ           
CAP MITJÀ DE COMUNICACIÓ EN LA NOSTRA       
LLENGUA, la que ensenyen a les escoles, i…. No         
passa res? Va ser el 27 de novembre de 2013. A           
veure si s’animen i es posen en marxa. 

 CAL DIR 
NADALES 

             i no 

VILLANCICOS 

 

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT DE CATARROJA 

EDUSI 
Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat Albal-Catarroja. Durant la          
setmana hem tingut a l’escola una bústia per dipositar una enquesta al respecte de              
millores al nostre poble. Aquesta proposta ve de part dels 2 ajuntaments. Gràcies per              
participar. 

ESCOLA DE NADAL 
L’Ajuntament oferta l’Escola de Nadal, del 23 de desembre al 5 de gener. El termini per presentar inscripcions                  
està obert fins al 9 de desembre, a les oficines de l’IOAC (edifici de l’Ajuntament). 

 

VIATGE A LA NEU 

El proper dilluns dia 28 de novembre, a les 16:45h, farem una reunió informativa a la                
sala de mestres. Poden assistir totes les famílies que estiguen interessades en            
participar. 

 
 


