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ESCOLA VIVA
TROBADA MUSICAL: Ahir els alumnes de 4t anaren a Manises a la Trobada Musical que es
celebrava amb motiu de la Trobada d’Escoles en Valencià de la nostra comarca.
VIA VERDA DE “OJOS NEGROS”: L’alumnat de 6é, hui ha fet l’eixida en bici a la via verda “Ojos
negros” a la que també els han acompanyat mestres, famílies i voluntaris com Vicent Moreno.
COLLITA D’ENCISAMS: Durant aquesta setmana alguns
cursos ja han collit els encisams de l’hort ajudats per Vicent
Moreno, Baltasar (iaio de Alba de 2n i Andrea Aranguren de 5
anys), Juan (iaio de Mireia 5 anys i Neus Leal de 2n) i Esteban
(iaio de Maria de 3 anys A i Irene Valiente de 5 anys A). Moltes
gràcies als voluntaris! Hem collit de 3 anys a 2n i seguirem el
proper dimarts de vesprada. Encara queden per collir molts
més encisams!
RÀDIO SECANET A “CADENA SER”: Ahir, dijous dia 11, varen anar dos alumnes de 6é, Érika i
Nabil, en representació de la nostra escola als estudis de la Cadena Ser en València per explicar el
projecte de Ràdio Escola. Moltes gràcies per la vostra representació!
OBJECTES PERDUTS: Als passadís de l’edifici principal hem tingut exposada tota la roba perduda,
dilluns les peces que no han estat recollides les donarem a alguna ONG solidària.
CINEMA: Ja queda menys per a l’estrena de la pel∙lícula de 5 anys. L’alumnat de 5 anys ha acabat la
gravació hui divendres amb l’ajuda dels alumnes de tota l’escola cantant i ballant junts la cançó de
Gerónimo Stilton canta amb Els Fantàstics “La volta al món en 80 dies” :
https://www.youtube.com/watch?v=tr950G7uniA
JORNADES D’EXPRESSIÓ DE 2n: L’alumnat de 2n i les seues mestres ens estan preparant l’obra
de teatre “Marieta Ganduleta” que presentaran el dia 18 de maig de mati per a tota l’escola en la
Casa de la Cultura d’Albal. Per la vesprada ho faran a les famílies.
SETMANA CULTURAL: La propera setmana començarem a l’escola la Setmana dels Projectes. Serà
del 18 al 24 de maig.Cada cicle ha treballat un projecte de treball relacionat amb “La ciutat”, que era
el fil conductor per a tots. Hi haurà exposicions muntades en els passadissos i es faran activitats al
voltant dels projectes.
FELICITACIONS ESPECIALS
Des de El Full volem felicitar a tot l’alumnat de 1r de Primària i a les mestres Dora Soriano i Manoli
Chulvi per ser guanyadors del Premi Baldiri Reixac 2017 amb el treball del conte realitzat el curs
passat “Marta no té por”. Es tracta d’un premi que valora als alumnes compromesos amb la llengua
valenciana, encuriosits i creatius. L’escola disposarà de 900€ per poder gastar en material educatiu.

PER A PENSAR
“L’educació no canvia el món: canvia a les
persones que van a canviar el món”.
Pablo Freire.
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INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA
Taula Redona “Jornada Escolar”: Dimecres 17 de maig, a les 16:30h al menjador de l’escola, es
celebrarà una taula redona al voltant de la Jornada Escolar, amb la participació de diferents col∙lectius
externs, membres de la Junta de l’AMPA i la direcció de l’escola, per a totes les famílies i mestres que
vullguen estar informats.
Comissió Banc de Llibres: Com ja sabeu, al mes de maig comencem amb el
treball del banc de llibres i, per tant, com cada curs és fonamental l’ajuda de
voluntaris i voluntàries. Per això us animem a col∙laborar amb aquesta
comissió ja que sense ajuda és impossible seguir avant amb ella. Si esteu
interessats/ades podeu apuntarvos al llistat que hi ha a la porta del despatx
de l’AMPA.
Matriculació: L’Ajuntament te convocades 2 reunions per a informar del procés de matricula a tots els
xiquets i xiquetes nascuts a l’any 2014, seran els dies 15 i 16 de maig a les 17:30h a la Casa de la
Cultura. El periode per presentar sol∙licituds a les escoles és del 22 al 29 de maig. Caldrà agafar
hora prèviament en direcció.

AGENDA CULTURAL
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ: El dissabte dia 13 de maig de
vesprada la Trobada d’Escoles en Valencià serà a Llíria (Camp de Túria).
Recordeu que la de la nostra comarca serà la propera setmana, dissabte
20 de vesprada, i si voleu col∙laborar amb el taller de la nostra escola
passeu per direcció.
CARRERA POPULAR ESCOLAR a Catarroja: El dissabte 20 a partir de
les 9h a l’Avinguda Rambleta, amb el suport de la Caixa Rural de Torrent
i organitzat pel Club Catarroja Unió Esportiva.
Hi ha regal per a tots els participants i sorteig de 2 consoles Nintendo
2DS.
Els dorsals els donaran a l’escola els mestres d’E.F. a l’hora de pati
dilluns i dimarts pròxims.
ESCOLA D’ESTIU
Per si us interessa, ací teniu informació
de la ludoteca “En Tirereta”:

