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ESCOLA VIVA:
“25 ANYS FENT ESCOLA EN VALENCIÀ”

“FESTA DEL NOU D’OCTUBRE”
Com sabeu pels vostres fills i filles, durant aquestos dies estem treballant la celebració del 9
d’octubre, el rei en Jaume i la seua entrada a València.
Enguany com a projecte d’escola tot l’alumnat està estudiant els gentilicis dels pobles de l’Horta
Sud.
A més a més:
• L’alumnat del 1r Cicle (1r i 2n) i Educació Infantil de 4 i 5 anys han realitzat un taller de cuina
per elaborar una “mocadorà” amb massapà. Gràcies.
• PROGRAMA DE DEMÀ DIVENDRES DIA 7:
ANIVERSARI DE L’ESCOLA EN VALENCIÀ.
A les 10 h. tot l’alumnat estarà al pati al voltant de l’entaulat (que hem pogut muntar des de
l’escola (doncs l’Ajuntament els que té no tenen homologació i no els pot deixar).
Llegirem els gentilicis dels pobles de l’Horta Sud, explicarem els records que hem realitzat al pati
(Mapa de la comarca de l’Horta sud, Rellotge de Sol, Sambori), i llegirem un manifest de
celebració, junt a la flama per la llengua.
A continuació els delegats i delegades de les classes es posaran darrere d’un gran pastís
d’aniversari per celebrar els 25 anys d’Escola en Valencià (va nàixer l’1 de setembre de 1986).
Després de les fotos i la cançó d’aniversari,ens menjarem el trosset de coca que ens pertoca del
gran patís.

DIADA DEL 9 D’OCTUBRE.
A partir de les 11’45 els pares podran entrar a l’escola per veure l’activitat.
1r farem una cercavila pel pati, desfilada de Moros i Cristians, i com a segona part l’alumnat de 6é
ens representarà la batalla i rendició de la ciutat de València i el seu rei Zayenn al rei Jaume.
Com sempre esteu tots i totes convidats i convidades.
MOLT IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES, PER FAVOR: respecteu les zones destinades a les
famílies: zona exterior al voltant de la pista de futbet i després seguir les indicacions de la
megafonia. FAMÍLIES DE 3, 4, 5 ANYS: NO ANEU A BUSCAR els/les vostres fills/es, deixeu-los
amb les mestres fins que siga l’hora d’eixida a les 13 h.
Molts gràcies per la vostra col·laboració.

HORARI A PARTIR
DEL DIVENDRES 7 D’OCTUBRE
Tenim autoritzat el mateix que els 2 cursos passats. La vesprada del divendres
serà NO LECTIVA, o siga no hi haurà classe.
De dilluns a dijous: Matí de 9 a 12’45 i Vesprades de 15 a 16’30.
Divendres: Matí de 9 a 13 h. Vesprada no lectiva.
PERÒ ATENCIÓ: Tot l’alumnat que es quede al menjador els divendres es
quedarà a l’escola fent activitats lúdiques organitzades per les Educadores del
Menjador.
Per participar en aquestes activitats NO CAL FER CAP PAGAMENT.

BICICLETES
Tot l’alumnat que
ve amb la bicicleta
es recomana que
entre per la porta
que dona junt al
parc de “El
Secanet”, doncs
per l’altre part no
hi ha carril bici.

ESCOLA VERDA“Hort escolar i Jardí de 5 anys”
Avuí dijous ha estat a l’escola Carmelo amb un nou
cavall i ha preparat els cavallons per poder sembrar les
faves.
Al Jardí Luís ha passat la mula i ara ens queda fer els
cavallons per sembrar les floretes.

EL RACÓ DE
L’ALUMNAT
Esta setmana celebrem el 9
d’octubre a l’escola.
També han acabat el rellotge de
sol.
Nou educador del menjador ha
entrat a l’escola i s’encarrega de
cinquè.
L’eixida del divendres passat a
les Corts Valencianes va ser molt
divertida.
Els nostres companys de sisè
aquesta setmana han anat
d’excursió a conèixer la València
Medieval.
Oscar, Edu i Carles de 5é B

BEQUES DE MENJADOR
El curs passat teníem 88 beques de
Conselleria i enguany 46, de
l’Ajuntament 4 i enguany 1.
De les Beques de CONSELLERIA sols
queda que a nivell PERSONAL família
a família feu un recurs d’alçada i des
de l’escola el tramitem (la informació
de com fer-ho la tenim al despatx
(Vicent o Anna).
GRÀCIES i disculpeu, però aquest
tema entra en les decisions del govern
de la Generalitat.

Cal dir:
ENVOLTAR
No
RODEJAR

AGENDA CULTURAL
DIUMENGE DIA 9 D’OCTUBRE
Manifestació per la nostra llengua a les 18 h. plaça de
Sant Agustí.
Escola Valenciana portarà la pancarta de SI AL
VALENCIÀ. Estem quedant a l a porta de l’esglèsia de
Sant Agustí. US ESPEREM!.
Dissabte 8:
A les 12 h. a la llibreria Abacus al passatge D. Juan de
Austria 4.
Presentació del llibre JAUME I, de l’Editorial Tàndem
escrit per Antoni Furió. El presentarà Llorenç el
contacontes. Un llibre per a valencians i valencianes
de 8 a 88 anys.

ENTRADES I EIXIDES DE
L’ESCOLA
Matí
Entrada: La porta de les bicicletes s’obrirà a les
8’50 i a les 8’57 la del Carrer Rei En Jaume, i es
tancaran a les 9’05 (primer la de les bicicletes.
Si algú es queda tancat al pati, ha d’eixir per
l’aparcament tocant al timbre i li obrim.
Eixida: La porta s’obrirà a les 12’40 la de les
bicicletes , 12’43 l’altra, de dilluns a dijous i a les
12’55 i 12’58 el divendres.

Vesprada
Entrada: La porta s’obrirà a les 14’55 la de les
bicicletes i a les 14’57 l’altra, es tancarà a les
15’05.
Eixida: La porta s’obrirà a les 16’25 la de les
bicicletes i es tancarà a les 16’45 fins l’endemà.

APRENDRE A JUGAR A ESCACS
Des del “Club d’Escacs de Massanassa” ens ofereixen la possibilitat d’aprendre i practicar
l’escacs sense pagar res a canvi, a partir de 6 anys.
Serà els dissabtes a Massanassa, al carrer Germanies cantonada amb Gregori Maians, Edifici
sociocultural de l’Ajuntament (en passar el pont el 3r carrer a la dreta) de 12’30 a 13’45.
Inscripcions allí mateix, preguntar per Pedro Casado o Rafa Valverde.

