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VACANCES DE PASQUA: Tornarem a classe el dimarts dia 3 de maig.

•
•
•

•
•

ESCOLA VIVA
L’alumnat de 6é demà dimecres
anirà d’excursió a un rocòdrom de
valència, a l’IVAM i al Gulliver.
L’alumnat
d’Educació
Infantil
passarà el dia al Pla d’Estivella
realitzant activitats de natura.
L’alumnat de 1r i 2n han fet avuí les
mones de Pasqua, dins del projecte
de Pasqua que han realitzat a les
aules.
SETMANA CULTURAL: Està tot
quasi a punt per a la setmana del 9
al 13 de maig
Pàgina
web
de
l’escola:
escolajaume.com Ja està en marxa
i a poc a poc anirà tenint la
informació de la nostra escola. Ha
estat possible gràcies al treball de
Jaime que és un pare de l’escola.
Moltes gràcies Jaime.

“QUAN EL MAL VE D’ALMANSA
A TOTS ALCANÇA”
Amb aquesta dita popular, els valencians
han fet memòria de la pèrdua de la batalla
d’Almansa des del 25 d’abril de 1707
(enguany fa ja 304 anys). No fou una batalla
qualsevol. A partir d’aquesta data la nostra
comunitat va perdre, pel Decret de Nova Planta de
Felip V de Borbó, tots “ELS FURS” que li havia
atorgat Jaume I. Tot açò ho recuperàrem no fa molt,
amb l’Estatut d’Autonomia.

Aquest tema el treballem tots els anys a
l’escola amb una Auca de record dels “304
anys de la Batalla d’Almansa” editada per
Bromera i la Federació Escola Valenciana.
Tot l’alumnat (si el/la seu/a tutor/a ho ha considerat
adequat) hauran treballat la síntesi històrica d’aquell
fet i també estan treballant unes cançons d’Al Tall (el
Tio Canya) i de Paco Muñoz (Jo vull un país).

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ

16 d’abril a Silla

VOLTA A PEU A LES ESCOLES EN VALENCIÀ DE CATARROJA:
El passat divendres vam presentar els escuts dels 20 pobles de la comarca de l’Horta Sud i els
gentilicis (com s’anomenen els seus habitants).
També vam llegir l’auca que conta la història esmentada.
A tota la comarca totes les escoles a tots els pobles han fet una activitat semblant.
Felicitats a tot l’alumnat de 6é que va participar a la volta a peu, al de 5é per la lectura de l’auca
del 25 d’abril, i a tot l’alumnat al que li vam liurar un llibre per ser guanyadors del Sambori i del
Cartell de la nostra escola.
Van participar els centres educatius C.P. Joan XXIII, C.P. Bertomeu Llorens, C.P. Jaume el
Conqueridor, C.P. Paluzié, l’IES Berenguer Dalmau, Centre de formació La Florida i també han
passat per la Vil·la Romana. Han realitzat un circuit al voltant dels Centres esmentats i han
acabat amb un acte simbòlic a la plaça Major del poble, on han llegit l’Auca de la Batalla
D’Almansa.
Aquest acte està dins de la XXIVª Trobada d’Escoles en Valencià.

RIFA DE LES ESCOLES EN VALENCIÀ
Els números premiats durant la setmana passada de dilluns a divendres van ser els següents:
77.605, 15.561, 67.645, 72.290, 65.097.

RACÓ DE L’ALUMNAT
POEMES SOBRE EL BOSC
El bosc és bo per a conviure
i ens ajuda a viure.
Jo m’imagine un bosc de colors,
jo m’imagine un bosc fabulós.
El bosc canvia en cada estació
per això al vore’l m’entra emoció.
Un bosc desbordant de naturalesa
és un esclat de bellesa.
Vore gent embrutant la naturalesa,
em plena el cor de tristesa.
Vore un món sense bosc
és un món molt fosc.
Marcos B. i Jordi F. de 5é

Cal dir:
ENGRAPADORA
No GRAPADORA
.AMPA
El dia 3 de maig a les 21’30 hi ha reunió de
l’AMPA (llibres de text, festa fi de curs, etc.)
oberta a totes les famílies de l’escola.
RIFA: Després de vacances ens repartiran de
l’AMPA la rifa per a la setmana cultural i la
festa fi de curs.

INFORMACIÓ DES DE DIRECCIÓ
MATRICULACIÓ: Ja sabeu que el període
per presentar les sol·licituds de matrícula està
pròxima. Serà des del 5 al 16 de maig. Ací a
l’escola per a Educació Infantil i Primària.

Un bosc amb moltes branques
un bosc amb molts arbres.
Un bosc de flors multicolors
amb mil aromes
amb mil sorolls:
la remor del vent
quan toca les fulles,
el cant dels ocells al niu
quan criden els seus fills.
El brunzir de les abelles,
l’aigua que corre pel riu.

TAMBÉ SERÀ EL MATEIX TERMINI PER
SOL·LICITAR CANVI D’ESCOLA SI ES CONSIDERA.

JUNTA QUALIFICADORA DE
CONEIXEMENTS DE
VALENCIÀ

Mira i escolta la bellesa
de la naturalesa.
Ivan, Xus i Rubén L. de 5é A

Si voleu matricular-vos de les proves de
Coneixements de Valencià, el termini és fins el 30
d’abril. Enguany no ens han enviat fullets informatius.
Mireu a l’oficina de normalització de l’Ajuntament de
Catarroja o a la web www.cvfc.gva.es

PER A PENSAR
• El dia 25 d’abril fa 304 anys de la derrota a la Batalla d’Almansa al 1707.
• El dia 14 d’abril va ser el dia de la IIª República.
• Tot el que és necessari per a que triunfe el mal és que els homens de bé no
facen res. “Edmund Burke”
SABEU QUÈ? El divendres passat pel matí mentrestant feien l’acte que us hem
comentat de la volta a peu, escuts dels pobles etc. va passar un home major. Li
va contar a una mestra que després de llegir una noticia al diari (que no li havia
agradat gens), va escoltar la nostra música (El Tio Canya d’Al Tall) i va passar a
saludar-nos per tal d’alegrar-se un poc pensant que hi ha futur en la feina que
fem els mestres a l’escola.
Moltes gràcies li donem també nosaltres des de l’escola.

