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ESCOLA VIVA

• Palau de la música: L’alumnat de 2n de Primària van anar el passat dilluns a
una audició al Palau de la Música. PREGUNTEU CONCRETAMENT A DIVINA.
• Visita a la Murta d’Alzira: L’alumnat de 5é i 6é van anar dimarts i dimecres
d’excursió a la Murta per estudiar la natura. Un paratge especial molt a prop
d’Alzira.
• Tallers: Aquest dimecres l’alumnat de 1r i 2n ha realitzat el darrer taller (el 8é de
la 2ª ronda d’aquest curs escolar). Els han agradat molt, i des d’ací volen donar
les gràcies a totes les persones que ens han ajudat a realitzar-los.
• Comunitats d’aprenentatge: El passat divendres es va realitzar la sessió de
formació, informació sobre aquest tema. Va ser un èxit de participació, doncs hi
havia molta assistència de professorat i també de mares. Moltes de les coses
que es proposaven ja les realitzem, per tant, ara sols ens queda estudiar-ho a
nivell de claustre. Ja us direm els passos que seguirem.
• Consell Escolar: Es va celebrar el passat dimarts dia 5.
• AMPA: Es va reunir el passat dimarts amb una gran assistència de mares i pares
a la Junta de primers de mes. La propera serà el dimarts dia 3 de maig només
acabar les vacances de Pasqua.
• Assemblea de delegats/ades: Es va celebrar ahir dijous. El tema de la compra
de la peixera ja està en marxa. Us informarem de seguida.

AGENDA CULTURAL
TEATRE:
Al Teatre Micalet de València,
“POSA’M LES ULLERES” fins el
17 d’abril. L’obra està basada en
la vida de Vicent Andrés Estellés.
Horaris:
dimecres,
dijous,
divendres a les 20’30 h.
Dissabtes
18’30
i
21
h.,diumenges a les 19 h.
Més informació tf.96.392.14.82 i
www.teatremicalet.com
FIRA DEL LLIBRE A VALÈNCIA
És la 42 edició, del 7 al 17 d’abril
d’11 a 14 h. i de 17 a 21 h.

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES
d’Educació Infantil, 1r, 2n, 3r i 4t.
Aquest curs des del Gabinet Psicopedagògic
Municipal està atenent a aquestos cursos la
Psicòloga Maria Sanchis. El seu horari és
dilluns i dijous de 9 a 14 h., els divendres de 9
a 13 h.

REFORMES A L’ESCOLA:
Estem a l’espera de la reforma i habilitació de la
vivenda de conserge que hi ha a l’escola, està buida
des de novembre del 2009. Està en marxa per part de
l’Ajuntament però no acabada.
De moment des del 2009 ens han fet extraordinari el
tabic nou per tenir l’aula extra (la 3ª) de 1r.

TROBADA
D’ESCOLES EN VALENCIÀ
ASILLA 16 d’abril
TROBADA MUSICAL:
Aquesta setmana s’ha celebrat la trobada musical a Silla
dins dels actes de la Trobada d’Escoles en Valencià.
L’alumnat de 4t de la nostra escola va participar el passat
dimecres i va ser un èxit. Avuí també actuaran durant als
premis Sambori.

PREMIS SAMBORI:
Avuí divendres es lliuraran els premis Sambori de l’Horta
Sud. Són l’alumnat de les escoles que ha quedat finalista
de la comarca i passa a la fase de País.
Nosaltres felicitem des d’ací els nostres classificats/ades:
Pau Hernández de 4t B, Paula Gómez de 2n B i l’alumnat
de les aules d’Educació Infantil de 5 anys.

SAMARRETES:
Les hem repartit aquest dijous a qui les va encomanar. Si
algú no la té i en vol ens ho diu i mirem d’aconseguir-la
encara.

Cal dir:
ESCRIPTORI

No ESCRITORI
ESCOLA
SOLIDÀRIA
DONACIÓ DE SANG:
• Dimarts 12 al Centre
de Salut de 17 a 20’30
h.
• Dimarts 19 a l’autobús
davant de l’Ajuntament
de 17 a 20’30 h.

CARPETES DE LA TROBADA:
Les repartirem el proper dimarts a tot l’alumnat que ha
comprat la rifa d’escoles en valencià.

VOLTA A PEU A CATARROJA:
Serà el proper divendres dia 15 de matí.

MAPA RECORD DE LA TROBADA:
A Silla, al parc de l’Estació (on es farà la trobada) avuí
divendres s’ha inaugurat un mapa record de la Trobada, és
un mapa de l’Horta Sud que es situa junt al que ja hi havia
de les comarques del País Valencià, record de la trobada
de l’any 1996 allí mateix. Podeu veure’l el dia de la trobada.

TROBADES A ALTRES COMARQUES:
Per si voleu anar de festa i conèixer altres comarques i
trobades. Demà dissabte dia 9 a Moixent (La Costera) a
partir de les 10 h. Diumenge dia 10 podeu triar anar a
Santa Pola (Baix Vinalopó), a Llombai (La Ribera), a
Novelda (les Valls del Vinalopó), a L’Eliana (El Camp de
Túria), a Senija (La Marina Alta), o a Burjassot (L’Horta
Nord) Totes elles també des de les 10 h.

FELICITACIONS I ENHORABONA
A Assumpció Chisvert, pel seu reconeixement (com a mestra
compromesa de sempre en l’ensenyament en valencià) que li faran
aquesta nit dins del premis Josep Chulvi que es lliuren a Catarroja.
Enhorabona.
A Vicent Garcerà, mestre de 3 anys B, que ja és pare des del passat
dimecres dia 6 d’abril de una xiqueta que li diuen Clara. Enhorabona
papi i Marta, la mami.

