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COMUNITAT D’APRENENTATGE
El passat dimecres es va celebrar la reunió informativa sobre la Comunitat
d’Aprenentatge i el voluntariat. Va ser un èxit d’assitència i participació.
CAL ENTENDRE què vol dir ser voluntari, us necessitem.
ATENCIÓ: Al tauló d’anuncis del passadís de l’edifici de primària us podeu anotar a
les llistes.
FELICITACIONS
A l’alumnat de 6é doncs ja están en marxa amb la caseta de jocs de pati.
Felicitacions a 3 alumnes de magisteri de La Florida: Marta que està a 4 anys A, Maria
que està a 4 anys B i Ana que està a 4t A.
MOLT IMPORTANT SI NO EL TENIU ENCARA
TELÈFON DE L’ESCOLA:
96.120.58.15
HORT ESCOLAR:
Us recomanem que observeu el campet
per veure com anirà canviant el seu
paisatge. En aquest moment està de
GUARET, el dia 9 es va llaurar amb el
tractor per tal que s’oxigenara la terra i
aquest dimecres passat es va passar el
“rotovator”. La propera setmana vindrà
Carmelo amb el seu cavall Rubio per
preparar els cavallons. En quan es puga
sembrarem els ràvens.

26 DE SETEMBRE, DIA EUROPEU DE
LES LLENGÜES !
Sabies que existeixen unes 7.000
llengües en el món i unes 225 en
Europa?
Almenys la meitat de la població mundial
és bilingüe o plurilingüe, és a dir, parlen
o comprenen dues o més llengües.
El bilingüisme facilita l'aprenentatge
d'altres llengües i millora els
processos cognitius.
26 DE SETEMBRE DIA EUROPEU DE
LES LLENGÜES !

PER A PENSAR

Sabies que existeixen unes 7.000
“Si sempre fas el mateix, com
llengües en el món i unes 225 en
vols que res canvie?” (anònim)
Europa?
Al. menys la meitat de la població
mundial és bilingüe o plurilingüe, és a dir,

Cal dir:

HANBOOL A L’ESCOLA

cadenat
no
candat

Handbol Florida ens
HANBOL
L’ESCOLA
convida A a
aquesta
activitat
demà
dissabte. A més a més,
vindran a l’escola la
propera setmana per a
fer un taller amb
torneig inclòs: dilluns
amb l’alumnat de 3r i 4t
i dimarts de 5é i 6é.
Vingau preparats i
preparades per fer
esport!!

PROFESSORAT QUE ENS
FALTA:
A data d’avuí continuem sense
tenir la 2ª mestra de Pedagogia
Terapèutica. També ens falta la
substitució de la mestra de
Cal
religió,dir:
Núria, que està de baixa.

cadenat
no
HORARI ESPECIAL PER AQUEST CURS
D’OCTUBRE A MAIG.
candat

EL DILLUNS DIA 3 JA TENIM CLASSE DE VESPRADA.
De dilluns a dijous l’horari de classe serà de 9 a 12’45 i de 15 a 16’30 h. Divendres de
9 a 13 h.
Ja ho tenim autoritzat des de Conselleria.
DIES FESTIUS DURANT EL CURS
A més del dia 29 de setembre que és festa local a Catarroja, ens han autoritzat el dia
31 d’octubre i els 16 i 17 de març.
A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
Us demanem per favor que no entreu a acompanyar-los dins de
l’edifici.
A l’eixida, tots els germans majors o familiars que venen a recollir
a algun/a alumne/a cal que els esperen també fora de l’edifici i
no a les portes de les aules ni al passadís de baix. Podeu quedar
amb ells a un punt del pati.
FAMILIARS DE 3, 4 i 5 ANYS: També necessitem que us poseu a les
portes dels edificis deixant suficient espai per tal que l’alumnat veja
qui ve a per ell.

VOLS APRENDRE VALENCIÀ?
APUNTA’T AL CURSET QUE ORGANITZA L’AMPA DE L’ESCOLA
El dia ja el concretarem, serà una vesprada de dilluns a dijous.
Nom i cognoms: _________________________________________
Mare/pare de: __________________________de: _________(curs)
Correu electrònic_________________________tf____________________
VOLS APRENDRE VALENCIÀ?

