
PER A TOTES LES FAMÍLIES
“LES COMUNITATS D’APRENENTATGE”

El divendres 1 d’abril, a la Sala d’Actes de La Florida de 14’30 a 17’30 h. hi
haurà una sessió per conèixer i saber com funcionen i en que consisteixen
les Comunitats d’Aprenentatge.
La inscripció és gratuïta. Si us interessa passeu pel despatx i lliureu aquest
fullet. Encara esteu a temps.

NOM I COGNOMS________________________________________________
MARE / PARE DE ______________________ DEL CURS ________________
TELÈFON:______________________________

 ll FF uu llll
DATA: 25 de març de 2011
Nº: 717 CURS: 2010-2011

FELICITACIONS DESPRÉS DE FALLES
 A les cuineres de l’escola que ens van preparar el xocolate amb ensaïmada el

passat dia 16 de març abans de falles.
 A totes les mares que durant el dimarts 15 de vesprada i el dimecres 16 de matí

van aconseguir unflar els 2.000 globus que vam explotar a la mascletada de  la
vesprada.

 A tots els 19 músics que ens van acompanyar
especialment eixe dia de vesprada, mestres
(Benjamín, Divina, Juan, Manoli), alumnes
(Pau i Cèsar de 4t B, Clara i Laura de 5é A,
Claudia i Marcel de 6é A, Àlvaro, Samuel, i
Sara G. de 6é B), Abel M. (exalumne i germà
de Clara de 3r A), i els pares i mares músics
(David pare de Carme R. de 2n B, Loles mare
de Míriam de 5a A i Jose de 3a B, Loli i
Ricardo pares d’Alejandro R. de 2n B i Carla
R. de 6é B, Elena mare de Laura de 5a A i
Miquel de 3a A).

Malgrat el mal oratge es va poder fer tot (la mascletada al pati, la xocolatada a les
classes, i el passacarrer als passadissos).

ESCOLA VIVA
L’alumnat de 5é i 6é ha assistit a un taller realitzat per Glòria Muñoz (metgessa i
mare de Xavi C. de 1r B) entre el dimarts i dijous d’aquesta setmana sobre “Riscos,
prevenció i primers auxilis”. Moltes gràcies a Glòria per la seua ajuda i participació.



CCaall ddiirr::
CCOORRAALLLL

NNoo CCOORRAALL

CURIOSITAT
MATEMÀTICA
Us heu adonat que el

mes de febrer i el
mes de març

enguany han sigut
igualets del tot en els
dies de la setmana.

Quan Febrer en té 28
dies, aleshores els

dies de la setmana de
març coincideixen

sempre.

ESCOLA VERDA
Es nota ja a tota l’escola l’arribada de la Primavera.

(La música de la megafonia és “La primavera de Vivaldi”)
El nostre Hort: Ja estan creixent les creïlleres a l’hortet.
El jardí de 5 anys: Està preciós, ja té les flors boniques.
El nostre pati: Ja tenim els arbres de fulla caduca en marxa
de nou, han notat l’arribada de la primavera.

INFORMACIÓ CONJUNTA AMPA / ESCOLA:
 Notes 2a Avaluació:
La data de finalització de l’avaluació és avuí dia 25 de març i per això les notes i els
treballs us els portaran els vostres fills/es avuí mateix.
 Curset de valencià per a famílies de l’escola:
S’iniciarà la propera setmana. Més informació al despatx preguntant a Vicent M.
 Vacances de Pasqua:
No hi haurà classe des del dia 21 d’abril al 2 de maig inclosos. Tornarem a classe el

dimarts 3  de maig.
 Reunió de la Junta de l’AMPA.
Serà el dimarts 5 d’abril a les 21:30 h. a l’escola. Reserveu-vos el momentet. Us
esperem.
 Plataforma per l’escola pública:
El proper dissabte dia 2 d’abril hi ha una festa a les 17h. per l’escola pública. A la plaça
Nàpols i Sicília.
 SI A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ:
ESCOLA VALENCIANA us convida a dir SI AL VALENCIÀ, el dia 2 d’abril a les 19:30 h.
participant a una cercavila festiva i en defensa de l’Ensenyament en Valencià. S’iniciarà
al Parterre de València i anirà fins al camp de futbol de Benimaclet. S’acabarà a les
21:30 amb un concert d’Obrint Pas que presenta el seu nou disc.
 TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ A SILLA:
Enguany la nostra comarca fa la trobada a Silla, serà el dissabte dia 16 d’abril de
vesprada i nit. Mireu d’anotar-ho a l’agenda familiar doncs és important la vostra
participació. (Enguany hi ha dues cercaviles per agilitzar el temps d’arribada).

“A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES I
ALUMNAT DE 6é”

Confirmació de plaça a l’Institut Berenguer Dalmau:
Durant aquesta setmana hem estat recollint el full corresponent.

ESCOLA SOLIDÀRIA
“Llibres per al Sàhara” Escola Valenciana va lliurar a
la “Federació d’Associacions d’Ajuda al poble saharaui” la
quantitat de 22.300 € de part de totes les escoles i instituts
d’Ensenyament en Valencià. Va ser el passat dia 4 de març
a Alcoi, durant la VIIIª nit d’Escola Valenciana.


