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ESCOLA VIVA
BAIXADA DE LA RUTA D’OJOS NEGROS: L’alumnat de 6é ahir dijous va realitzar una excursió
especial, van anar a Barraques i van baixar amb les bicicletes des de Barraques a Navaixes. Una
experiència preciosa, per a recordar.
VISITA A L’AJUNTAMENT: L’alumnat de 3r avui ha visitat l’Ajuntament de Catarroja.
SETMANA CULTURAL DEL MEDI AMBIENT: La vam celebrar la setmana passada i aquesta
estem visitant l’exposició que tenim al passadís de l’edifici de primària.
PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL: Estem en el projecte del sistema de reg a tot el pati d’Educació
Infantil per aconseguir no tenir tanta pols.
HORT ESCOLAR
Hem aconseguit llevar totes les manegues del reg per goteig i les estaques i guardar-les per al
proper curs.

INFORMACIÓ DEL MENJADOR
 MES DE JUNY
Si algú necessita quedar-se el mes de juny, ho haurà de
comunicar (si no ho ha fet encara) al despatx.
Errada preu del menjador de juny en la noteta que vam
repartir:
La mensualitat de juny: 63,75 €. (15 x 4,25 = 63,75), no 68 €
com posava al paper.
 GORRA per protegir-se del sol
A partir d’ara farà més calor i per tant cal posar-se a l’ombra i
també portar una gorra de casa amb el nom i classe posat
dins.
 BEQUES
NO TENIM CAP NOTÍCIA DE CONSELLERIA. Quan vinga la
convocatòria us avisarem SEGUR URGENTMENT. NO
PATIU, però estigau a l’aguait.

PRIMAVERA EDUCATIVA
Aquest cap de setmana seran dies
d’aprendre,
compartir,
riure,
sorprendre’t, col·laborar, practicar,
viure o sentir moments irrepetibles.

Per si de cas ho necessiteu



El Síndic de greuges, el defensor de tots. Més informació
al telèfon 900.21.09.70 i a www.sindicdegreuges.gva.es
Escola Valenciana 96.347.27.83 escolavalenciana.org on
tenim a la disposició una oficina de Drets lingüístics.

MATRICULACIÓ
E.I. I PRIMÀRIA: El dia 19 s’acaba el termini. Per favor recordeu a totes les famílies que tinguen
xiquets del 2013 que cal fer-ho ara.
També recordar que els canvis d’escola dins de Catarroja també es fan ara, per tant si conegueu
algú que està pensant-ho, ara és el moment.

Cal dir:
SAFATA
No
BANDEJA

PER A PENSAR
“Mai ens sentirem be per fer mal.
Mai el rancor I la venjança
proporcionen content”.
Góngora

FELICITACIONS














Als conserges que tenim, Pedro de
matí i Juan Carlos de vesprada,
doncs ens estan ajudant en tot,
malgrat no saber com funcionava la
nostra escola.
A les netejadores que ens
mantenen súper neta l’escola
malgrat tenir un pati preciós de
terra.
A les cuineres que ens cuiden a tots
els que dinem ací, amb menjar
com el de casa.
A les educadores del menjador i als
mestres que cuiden dels xiquets
com si foren els seus.
Als delegats de classe que són els
responsables del bon funcionament
de les seues assemblees i de les
normes de l’escola.
A tots els voluntaris que ens ajuden
a mantenir viva la nostra manera de
fer escola dins de la Comunitat
d’Aprenentatge.
A la Junta de l’AMPA i la Comissió
de llibres per la gran feina que fan
per fer possible els llibres costen el
menys possible.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Els passats 4 i 5 de maig, l'alumnat de
3 i 4 anà al Mas de Noguera, una granjaescola ecològica i ecologista situada a
Caudiel, comarca de l'Alt Palància.
A més de gaudir molt, hem aprés com
no malbaratar ni una goteta d'aigua, com
reutilitzar els residus per al menjar dels
animals i adob per al camp, reduir l'ús de
productes químics
i
l´ús d´energies
renovables.
Hem aprés també a aprofitar tot el que
tenim al nostre voltant, la natura : les plantes
que ens poden ajudar quan estem malalts,
el sol que ens dóna l'energia, el vent,
l'aigua... Hem conegut el paisatge d´interior
i una economia sostenible que respecta
l´ecosistema i... recordeu que ...
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la natura pot ser molt divertida !!
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CARRERA POPULAR ESCOLAR
Amb el suport de la Caixa Rural de Torrent, organitza Catarroja Unió Esportiva. La cursa
és a partir de les 9 h a l’avinguda Rambleta.
Hi ha regal per a tots els participants i sorteig de 2 tablets.
És el dissabte dia 21, els dorsals es donaran a l’escola els mestres d’E.F., però cal dur
aquesta autorització.
TALLAR PER ACÍ I DONAR AL MESTRE D’E.F.

EN/NA: ________________________________________ com a
pare/mare de l’alumne _______________________________de _______ (classe),
l’autoritze a anar a la cursa del dia 21 de maig a la Rambleta.
Signat: El pare/ la mare

