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“TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
DEMÀ DISSABTE 16 D’ABRIL A SILLA.
Demà de vesprada a Silla. 17 h. concentració, 17’30 inici de la
Cercavila, Tallers, soparet de cabasset i ball al carrer. (ho teniu tot al
programa que hi ha dins de la carpeta que us vam repartir el dimarts
passat.
L’AMPA de la nostra escola estarà a la Cercavila amb la nostra pancarta
i a més a més estarà al taller nº 65.
Samarretes de la trobada d’escoles en valencià a Silla
Si no en teniu, a la Trobada, a la paradeta de Guaix en tindreu per comprar.

US ESPEREM.
Volta a Peu: acte dins de la Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud
que es celebrarà dissabte 16 a Silla.
L’alumnat de 6é ha participat aquest matí en la Volta a Peu en representació de
l’escola.
Aquesta Volta es celebra sempre al voltant del 25 d’abril (per recordar la batalla
d’Almansa a l’any 1707). Els vostres fills us poden explicar el seu significat que
hem treballat a les classes.
La música que ens ha acompanyat és “El tio Canya” de Al Tall i “Jo vull un pais” de
Paco Muñoz.
A més a més vam recordar els gentilicis dels pobles de la Comarca de l’Horta Sud
(com es diuen els seus habitants).
També vam repartir els regalets de totes les activitats que hem fet al curs sobre el
valencià (Concurs de Cartells i Sambori). Felicitats.

ESCOLA VIVA

• Ahir dijous l’alumnat de 1r i 2n va anar al teatre el Cabanyal
per veure l’obra “El museu del temps”.
• Secretaria: Al despatx tenim una alumna de pràctiques de
secretaria. Sheila està des del passat 24 de març i es
quedarà fins el 28 de maig.
• El grup de la Setmana Cultural està acabant detalls de tot el
programa que serà del 9 al 13 de maig. Enguany toca
Setmana Científica amb hi es tracta “El bosc Mediterrani”, ja
que enguany és l’any internacional dels boscos.

ESCOLA
SOLIDÀRIA
Donació de
Sang
El dilluns 19
de 17 a 20’30
h. a l’autobús
que hi haurà
davant de
l’ajuntament.

INFORMACIÓ DE L’AMPA I DE LA
DIRECCIÓ.
Gabinet de Premsa de l’Ajuntament:
Està obert a rebre per correu electrònic
prensa.catarroja@gmail.com les comunicacions dels
esdeveniments que considereu noticiables.
Millores a l’escola:
La reforma de la casa del conserge està parada, sols
han estat 2 dies.

Cal dir:
TURMELL

No TOBILLO
JA VE PASQUA

MATRÍCULA A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA

Mones de pasqua:
En faran el dimarts
l’alumnat de Primer
Cicle.

Totes les famílies que tinguen un/a fill/a nascut/a a l’any 2008,
com tots els anys des de l’Ajuntament se’ls convoca a un reunió
informativa sobre l’escolarització:
• Dilluns 19 a les 17’30 a la Casa de la Cultura (serà en
Valencià).
• Dimarts 20 a les 17’30 a la Casa de la Cultura (serà en
Castellà).
Els dies per a lliurar les sol·licituds a les escoles són del 5 al 16 de
maig.
Repartirem un torn d’hores i dies per poder atendre bé a les
famílies.
TAMBÉ SERÀ EL MOMENT DE SOL·LICITAR
CANVIAR-SE D’ESCOLA SI ÉS EL CAS.

Tirar
El
ram:
L’alumnat de 1r i 2n
s’emporta a casa avuí
un ramet per explicar
a casa el que vol dir
això de tirar el Ram.
Podeu preguntar ací
a l’escola o a una
floristeria que us ho
diran per si no ho
sabeu.

ATENCIÓ PARES, MARES, MESTRES, ALUMNES!!!
Sabeu el que és la ESCOLIOSIS, i la HIPERCIFOSIS, i LA HIPERLORDOSIS???
L’ús incorrecte de la motxilla escolar
produeix aquestes deformitats a la columna
vertebral, i això és per a sempre, ja que els
ossos dels xiquets a edat escolar estan
formant-se, però en arribar als 12 anys la
formació dels ossos ja comença a estar
definida i tot allò fet fins ací és per a sempre.
Per aquesta raó és la nostra responsabilitat estar pendents de:
No dur a la motxilla càrregues superiors al 15% del nostre pes.
El pes s’ha de repartir entre els dos muscles i la curvatura lumbar (abans d’arribar al
cul), on la càrrega descansa per llevar-li pes als muscles. Per tant: No heu de deixar als
vostres fills dur la motxilla amb les corretges molt llargues, quedant la motxilla per baix
del cul!! Les Modes del moment poden fastidiar les esquenes per a sempre.
La Motxilla ideal:
Aquella que se adapta i descansa a
l’esquena (curvatura lumbar).
Aquella que el tamany i el pes s’adapten a
l’edat del xiquet/a.
A més, no hem d’oblidar-nos de treballar els
hàbits saludables de postura, l’alimentació i
realitzar exercici físic.

