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ESCOLA VIVA
Coneguem com naix l’arròs
A tot l’alumnat els hem repartit uns granets d’arròs (en
corfa, no blanc) i una noteta per posar-los en aigua i
observar com creix la planteta (la tija i l’arrel). A la
marjal (o siga els camps que hi ha a l’altra part de la
Pista de Silla) ja estan sembrats els camps i es poden
observar. D’ací a fi de curs el color de paisatge
canviarà per un verd preciós. Podeu anar d’excursió
cap a meitat de juny que estarà tota la marjal verdeta,
a més a més podeu visitar “El Tancat de la Pipa”.

ESCOLA VERDA
HORT ESCOLAR
Seguim el creixement de les creïlles. Les collirem quasi a els darrer dies del curs.
Després el camp quedarà en “GUARET” fins a Octubre per a plantar faves per al
proper curs.

FELICITACIONS

MATRICULACIÓ

Des de El Full de l’escola
volem felicitar a les mares
que van estar la setmana
passada ajudant amb els
Tallers de la Setmana
Cultural.

E.I. I PRIMÀRIA: Estem seguint el
calendari oficial, el dia 2 de juny penjarem
les llistes provisionals d’admesos i no
admesos al tauló d’anuncis de l’edifici de
Primària.
Si ha algun dubte es pot preguntar al
despatx de Direcció.

També a tot el professorat
que va organitzar la
Setmana Cultural, així
com a la resta del
professorat i alumnat que
van participar molt bé
durant tota la setmana.

ASSEMBLEA DE
DELEGATS I DELEGADES
La propera setmana, el dia 26 tenim
programada
la
darrera
assemblea
d’aquest curs escolar.

Per a pensar
QUÈ PASSA EL DIUMENGE DIA 22 DE MAIG????
Si encara no esteu pensat si voteu, ja podeu anant
aclarint-vos.
I si encara no sabeu a qui votar, doncs penseu en
l’escola com exemple.
Vosaltres teniu la paraula.
La propera setmana sabrem com han quedat les
eleccions.

Cal dir:
PARAIGUA
No
PARAIGÜES

Per si de cas ho necessiteu
El Síndic de greuges, el defensor de tots. Més
informació
al
telèfon
900.21.09.70
i
a
www.sindicdegreuges.gva.es
Escola Valenciana 96.347.27.83 escolavalenciana.org
on tenim a la disposició una oficina de Drets
lingüístics.

RACÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA
LA BICICLETA A L’ESCOLA
Com haureu observat a l’escola hi ha gran quantitat d’alumnat major i menut
que ve amb bicicleta. La setmana passada, els majors de 6é van anar el
divendres 13 a fer un tram de la ruta de “Ojos Negros”. S’ho van passar molt
bé.
Cal recordar als xiquets, des de casa i des de les tutories, que han de
respectar les bicis dels companys que deixen a l’aparcabicicletes.
A l’aparcabicicletes no es pot estar durant els temps de pati.

“INFORMACIÓ DEL MENJADOR I DE L’AMPA”
• MES DE JUNY: El preu del menú per als fixes és de 5’90 € per dia. Els
tiquets solts de juny són de color verd i valen 6’40 €. Qui encara no ha portat
el paper com a que es va quedar en juny o setembre que el porte ja.
• GORRA per protegir-se del sol: A casa cal fer la reflexió i també a l’escola
(tutors/es, educadores), fa molta calor al sol, i per tant cal posar-se a l’ombra
i també portar una gorra de casa amb el nom i classe posat dins.
• BEQUES: ESTEM ESPERANT LA CONVOCATÒRIA, que com sempre (tots
els anys igual de tard) des de Conselleria arriba PROU TARDET I A FI DE
CURS per … ajudar a les famílies i a l’escola (… com és el primer any que
ho fan, doncs serà això, que són nous en el tema…). Quan vinga la
convocatòria us avisarem SEGUR URGENTMENT. NO PATIU, però
estigueu a l’aguait.
• El proper dimarts dia 254 a les 21:30 de la nit, hi ha reunió de l’AMPA.

