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COMUNITAT D’APRENENTATGE
Estem  repassant  al  claustre  l’organització  i  teoria  sobre  la
Comunitat d’Aprenentatge, per això us demanem que estigueu
atents com a part de la Comunitat educativa a les convocatòries
que anirem fent.

REUNIONS D’INICI
DE CURS

Recordeu que abans d’acabar
setembre  tenim  reunions  a
totes  les  aules,  i  és  molt
important assistir.

DATES
FESTIVES

Per  si  voleu
organitzar-vos
l’agenda familiar, el dia
29 de setembre i el 10
d’octubre són festius. 

BEQUES DE MENJADOR
Tenim  les  llistes  provisionals.  Si  voleu  alguna
consulta  passeu  pel  despatx  i  pregunteu  per
Núria.
Quan  arribe  la  llista  definitiva  avisarem  a  les
famílies de l’alumnat que té concedida la beca i
fins a quin percentatge.

Temperatures a l’escola i
treballant amb xiquets/es

Des del dijous dia 
11 fins avui les

temperatures han
estat prou altes,

entre 30º i 34º a les
classes, i a més a

més tenim un debat
obert per a tothom
sobre la ràtio 30

alumnes per aula.
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Per a pensar
"L'educació és un acte d'amor,

per tant, un acte de valor"
Paulo Freire

PROFESSORAT NOU QUE
ENCARA ENS 

FALTA A L’ESCOLA
A data  19  de  setembre  encara  no  han  vingut  els
mestres per cobrir les baixes de Maria G., d’EI i la
d’Anna G., tutora de 2n B.  Tampoc tenim cobertes
les  reduccions  de  jornada  de  Nelo  per  anglès  i
d’Amàlia per E.F.
Fins al  dimarts  23,  Cynthia continuarà de permís  i
tampoc la cobreixen.
Totes  aquestes  absències  que  cal  cobrir-les  amb
altres mestres, reduint així atencions a l’alumnat.

ESCOLA SOLIDÀRIA
La familia d’Agustí, el xiquet que necessitava una
cadira  de  rodes,  ens  dona  les  gràcies  per  la
nostra  recollida  solidària  de  taps.  Ja  ha
aconseguit la seua cadira. 
Moltíssimes gràcies a totes les persones que heu
ajudat.

Amnistia Internacional ens ha fet  un enviament
d’uns  quadernets  de  treball  per  a  l’alumnat  i
professorat  sobre la  problemàtica de “El  xiquet
soldat”. Ha estat en recompensa per la recollida
d’un euro llavor de solidaritat.
Moltes gràcies també a tots i totes.

FAMÍLIES I ALUMNAT DE 3 ANYS
Des  de  El  Full  i  en  nom de tota  l’escola  volem
donar la benvinguda a totes les famílies i xiquets
de les classes. Els desitgem el millor per aquest
curs.

Agenda lúdica
Demà  dissabte  tindrà  lloc  la
reunió  per  apuntar  a  les
xiquetes  i  xiquets  a  l’Esplai
Cucanya, a la plaça Major de
Catarroja,  en  la  seu  EU.  L
´Esplai és un lloc on aprenen
valors  jugant  i  fent  diverses
activitats  els  matins  dels
dissabtes.

AMPA
Des  de  l’AMPA  volem
commemorar  el  9  d’octubre,
és per això que us proposem
fer una exposició de dibuixos
al  voltant  d’aquest
esdeveniment.
L’alumnat que vulga participar
ha de lliurar el treball al tutor/a
abans  del  divendres  3
d’octubre.
Format  Din-A  4  i  podeu
utilitzar qualsevol tècnica.
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