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INFORMACIÓ AMPA:
NOVA JUNTA: El passat dimarts es va celebrar l’assemblea general on es va elegir la nova junta directiva i
que ací presentem.
PRESIDENTA: Amaia Andrés, mare de Joan i David Córdoba de 6é A i 4t A.
VICEPRESIDENTA: Victòria Martínez, mare d’Aitor Such de 1r B.
TRESORERA: Carolina Casañ, mare de Carola de 3r C.
SECRETÀRIA: Natalia Andrud, mare de Natxo Visca de 3r A.
VOCALS: Mónica Oliver, Vanesa Gil, Trini Màrquez, Gema Gurrea, Clara Camacho, Ruth Díaz, Gloria
Hernàndez, Victoria Peris, Marisol Aroca, Mª Carmen Guillem, Gloria Martínez i Eve Oriola.
Des de l’escola us donem la benvinguda i agraïm el vostre esforç per seguir construint l’escola que volem
entre tots i totes. També manifestem agraïment a totes les persones que heu estat a càrrec de la junta anterior
i de la gestora provisional.
Pròximament repartirem 2 paperetes de col·laboració per a la Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud.
Enguany serà a Manises, on fa 30 anys va començar la primera que es va fer a la nostra comarca.
CURS DE VALENCIÀ PER A MARES I PARES: encara queden places llliures, les classes començaran el
dijous 27 d’octubre a les 15 h. al primer pis.
Ja estan ficant-se en marxa les activitats complementàries de matí i vesprada, anirem avisant a l’alumnat que
s’ha apuntat de quan comença la seua.

ESCOLA VIVA
Eleccions al Consell Escolar. El divendres 28 l’alumnat de 5é i 6é participarà en les eleccions per escollir els
seus i les seues representats al Consell Escolar.
Assemblea de delegats: AVÍS per als delegats, aquesta propera setmana la farem el dimarts 25.
Acomiadament a l’alumnat de pràctiques: Ana de 4t A, Marta i Maria en 4 anys, que acaben hui. Bona sort.
Eixida de 5és. El passat dilluns l’alumnat de 5é va fer una eixida a València i visitaren El Micalet, el Palau de
la Generalitat, les Corts i el Gulliver. Passaren un dia especial i divertit aprenent un poc més d’història i cultura.
Obres al pati d’infantil. A la part de darrere de l’edifici de 4 i 5 anys estem
preparant el terreny per tenir un circuit de bicicletes i jocs per a l’alumnat
d’Educació Infantil.
Durant aquesta setmana, malgrat l’oratge, han acabat els treballs de preparació.
Us tindrem informats. La proposta és decorar i pintar el dissabte de convivència.
Dissabte roig de convivència. Reserveu el dissabte dia 12 de novembre. Serà
entre les 9h i les 14h, i tindrem un esmorzaret detall de l’empresa de menjador
CAPS.
Us esperem!!! Animeu-vos!

PER A PENSAR
“Una llengua no mor perquè no guanye
nous parlants, només mor si la deixen de
parlar aquells qui la parlen.” (Manuel
Sanchis Guarner)
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FIAMBRERA
ESCOLA VERDA

HORT ESCOLAR
Tenim ja plantats i han començat a créixer els ràvens. El dilluns passat
l’alumnat de 4t B els va “aclarir” per tal que estiguen amplets i es facen
grossos.
JARDÍ DE 5 ANYS
L’alumnat de 5 anys dins dels seus projectes prepararà i plantarà el seu jardinet de flors. Us mantindrem
informats.

HORARI D’ESTADA AL PATI A L’EIXIDA D’ESCOLA PER LA VESPRADA
El conserge a les 16’45 fa sonar una sirena indicant que va a tancar, i a les 16’50 tanca la porta de
les bicicletes, a les 16’55 tanca la porta de davant de La Florida i a les 17 h. la de l’aparcament.
Mentrestant es fan les activitats coordinades per l’AMPA sols es poden quedar al pati les
famílies que esperen als seus fills, la resta ha d’eixir del pati quan el conserge tanca, o siga
màxim fins les 16’55 h. Moltes gràcies.

Quins problemes de convivència detectes a la nostra escola?
Des de la Comissió de Convivència, el curs passat, férem una
enquesta a tota la comunitat educativa per tal de recollir informació
respecte els problemes de convivència a l’escola.
Aquest curs, per tal d’ampliar la informació recollida, necessitem la
vostra col·laboració responent
anònimament aquesta pregunta:
Quins problemes de convivència detectes a la nostra escola?
Aquest divendres hem repartit a cada alumne/a una circular amb la que
podeu contestar, teniu fins al 12 de novembre per fer-nos arribar la
vostra opinió a través del tutor/a o a la bústia de convivència que hem
deixat al costat del despatx de Direcció.
També podeu enviar la vostra resposta a través del formulari digital
que passarem a través del canal de Telegram d’escola o insertant
aquest enllaç: https://goo.gl/forms/BEyMGVSsnzi0CsdP2
Moltes gràcies.

