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ESCOLA VIVA
JA TENIM UNA PEIXERA.
La proposta de l’assemblea de delegats/ades de tenir una peixera ja s’ha fet
realitat. La tenim a la planta baixa de l’edifici de Primària.
Els peixos que hem posat ens els han regalat de la zona de l’Albufera.
El seu nom és GAMBUSIA:
Els peixos adults mesuren entre 3-5 cm. Les femelles són un poc més grans que
els mascles i es diferencien perquè tenen una taqueta negra als costats.
Són peixos d’origen americà, que es
varen introduir a les zones humides
espanyoles ( entre elles l'Albufera) a
principis del segle XX per controlar i
eliminar el paludisme (malaltia
endèmica de zones humides que es
transmet per la picadura d’un
mosquit).
Aquestos peixos mengen les larves del mosquit. Són uns animals que suporten
qualsevol ambient: aigua neta, bruta, amb poc d’oxigen ..... i es poden alimentar
de qualsevol cosa. Es per això que ràpidament colonitzaren tots els ambients
competint amb les peixos autòctons com el fartet i el samaruc que són més
exigents en quant a característiques de l’ambient per viure (sobretot requereixen
d’aigua neta). Quan es van introduir no es va pensar que els peixos autòctons
també s’alimenten de larves de mosquit.
Actualment han envaït tots els ambients de l’Albufera i estan totalment adaptats a
ells. Ja són una espècie més de la nostra fauna.
En quan a la seua reproducció és molt curiosa: són ovovivípars. Açò significa que
incuben els ous dins el cos de la mare, vaja! que les femelles queden
embarassades com si foren mamífers. Quan "pareixen" ja naixen peixets.
Hi ha que dir que la majoria dels peixos són vivípars, es a dir ponen ous i els
incuben fora del cos de la mare.

ANEM AL TEATRE:
Aquesta setmana han anat a la campanya ANEM AL TEATRE al TAC de Catarroja
l’alumnat de 5 anys, 1r, 2n,3r, i 4t.

RUTA DE “OJOS NEGROS” AMB LA BICICLETA.
L’alumnat de 6é demà divendres estarà d’excursió especial, realitzaran una part
de la ruta de “Ojos Negros” (des de Barraques a Navaixes) amb les bicicletes. De
segur que s’ho passen molt bé i gaudeixen de la bicicleta i de la natura.

AMPA
Reunió per a organitzar i preparar els tallers
de la festa fi de curs
Estan convocades totes les mares delegades i les
que persones que puguen. Serà el proper dimarts dia
17 a les 15 h. al menjador de l’escola.

Teatre del grup de mares i pares. (Al TAC)
Han preparat una obra de teatre al voltant de la
Setmana Cultural i serà el dimecres dia 8 de juny (hi
havia una errada al programa enviat a casa). A les
10’30 serà per a tota l’escola i a les 12 h. faran una
representació especial per a l’alumnat de l’escola
Reina Sofia.
També hi haurà una representació per a totes les
famílies i públic en general.

Cal dir:
FONGS
No
HONGOS
ESCOLA
VERDA
El paisatge de l’hort
escolar ja ha canviat,
les creïlleres estan ja
grans i amb flors, ja
queda sols 1 mes per
a la collita.

AGENDA CULTURAL I ESPORTIVA
• Concert de “Big Bands” diumenge 15 de maig.
A càrrec de la Big Band de Massanassa (director Pedro Giménez) i la Big Band
d’Albal (director Benj@ Garzón tutor 2n A).
Serà a les 12:30h al Saló d’actes casa cultura d'Albal C/ Sant Carles, 80
• Trobada d’Escoles en Valencià.
Dissabte dia 14 a Vilafranca del Maestrat. Si voleu passejar les nostres comarques
podeu fer una bonica excursió per passar el dia.
Comença a les 12 h. i acaba a les 19 h. (cercavila, visita al museu de la pedra
seca, dinar de germanor, tallers i teatre. Si algú li interessa ha de calcular unes 2
hores de viatge.
• Festa de la Primavera “La nostra escola Comarcal”
També aquest dissabte 14 entre les 10’30 i les 18’30 h. tota una festa a l’escola
oberta. Partida de les Canyades s/nº 96.123.19.33 Picassent.
• 29ª Volta peu a València
Serà aquest diumenge 15. Més informació a www.correcaminos.org
• Carrera Popular
Organitzada per la Caixa Rural de Torrent. Serà el 14 de Maig a l’Avinguda la
Rambleta a les 9 h.

SOL·LICITUDS DE NOVES MATRÍCULES
Estem des del dia 5 recollint les sol·licituds de matrícula per al proper
curs escolar. El termini acaba el dia 16 i el dia 1 de juny eixiran les llistes
provisionals.

