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L’ATENCIÓ DE TOTA LA
COMUNITAT EDUCATIVA
RECORDATORI DE NORMES BÀSIQUES DE L’ESCOLA:
 A les 8’50 s’obri la porta de les bicicletes junt a la carretera
de les Corregudes (darrere de 3 anys), per poder tenir
temps d’aparcar abans de les 9. A les 8’55 s’obri la porta
per a la resta d’alumnat i acompanyants.
 No es pot fumar dins del recinte escolar (segons la llei) ni
els treballadors de l’escola ni els/les pares/mares.
 No es poden entrar animals al pati de l’escola.
 L’alumnat NO POT entrar per la porta de l’aparcament,
 El dia d’entrevista amb el professorat SOLS és dijous
(millor concertar l’entrevista).
 Per poder entrar a l’escola amb retard, cal portar un
justificant com que es ve del metge, o una nota a l’agenda
del pare o de la mare. Si arriba tard sense justificació o
repetidament arriba tard molts dies, es quedarà a la porta
del despatx fins el canvi d’hora.

INFORMACIÓ DES DE L’AMPA I L’ESCOLA
Mobilitzacions i accions
Dissabte dia 25 a les 18 h. Manifestació des de Sant Agustí
en defensa de tots els Serveis Públics i en contra de les
retallades. Quedem a les 17:45 davant de Cafès Valiente.
També en contra de les retallades en les llibertats
democràtiques.
 El dilluns de dol.
 El dimecres dia 29 a les 18 h. concentració a la carretera
davant de l’Ajuntament (està convocat per la Plataforma de
l’Horta Sud, per a tots els pobles, eixe dia a la mateixa hora
a totes les carreteres importants dels pobles de l’Horta
Sud).

VOLUNTARIAT PEL
VALENCIÀ:
Volem felicitar a totes les
persones que estan com a
voluntàries i com a
aprenents. Ja estan
realitzant la segona roda de
10 setmanes. LES
INSCRIPCIONS ESTAN
OBERTES SEMPRE, si s’ho
penseu passeu pel despatx.
Aprendre a parlar en
Valencià és un regal que us
volem fer. Moltes gràcies.

FELICITACIONS:
 Des d’Educació Infantil
volen donar les gràcies
a les famílies que han
ajudat a realitzar les
disfresses
del
Carnestoltes.
 A totes les famílies que
van assistir ahir a la
porta dels Ajuntaments
del País Valencià en
contra de les retallades
en Educació.

AGENDA CULTURAL
Exposició sobre Joan Fuster, després de 50 anys de la publicació del llibre “Nosaltres els
Valencians”. Està al Centre Cultural La Nau (Universitat vella de València). Del 16 de febrer al 18
de març, entrada lliure. Horari diumenge i festius de 10 a 14 hores. De dimarts a dijous de 10 a 14
h. I de 16 a 20 h.
Agència de viatge d’Escola Valenciana, mireu la web i pregunteu www.acostatalterritori.org

MAL RECORD: 23-F, celebrem el fracàs de l’intent del cop d’estat.

TELÈFONS I CORREU ELECTRÒNIC
Si teniu alguna modificació als números de
telèfons personals, o de casa, és MOLT
IMPORTANT que passeu pel despatx per tal de
modificar-los, per poder localitzar-vos en cas de
necessitat.
SAMBORI. CONCURS DE LITERATURA EN
VALENCIÀ:
La nostra escola també ha participat, i els treballs
finalistes que hem enviat a la fase de la Comarca de
l’Horta Sud són aquestos:









Alumnat de 5 anys amb el treball col·lectiu:”El circ cor”
1r Cicle:
 Hugo Ponce de 2n C amb “El Drac Nadador”
 Paola Ferrando de 2n C amb “Els tres conills i el
llop”.
 Joan Beltran de 2n A amb “Missió: La Pau”.
 Matei Groza de 2n A amb El peix volador.
 Joan Mari de 2n B amb “La manifestació de l’escola”.
 Adrià Fernández de 2n B amb “El primer gol del
xiquet”.
3r A: Carles Sempere amb “El misteri de l’esquelet”.
3r B :Hèctor Morte amb “La planta carnívora”.
4t A: Nerea Canós amb “La perruqueria del fardatxo
Pep”.
4t B: Irene Navarro amb “Maria i la nòria”.
3r Cicle:
 Eva Pastor de 6é B amb “L’illa dels pingüins”
 Laura Socuellamos de 5é B amb “Un viatge dins
l’ordinador”.
 Miguel Escamilla de 5é B amb “El drac bomber”.
 Pau Hernández de 5é B amb “Un futur sols amb
màquines?”.

MOLTES FELICITATS!!!

CURIOSITATS:
Despesa de l’Estat Espanyol en gasos lacrimògens i
bombes de fum :143.750 € al 2011.
Contracte optés per la multinacional Falken de
1.488.570 €. BOE del 31-XII-11)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-B2011-43038.pdf

El 28 de març:

SOMIES
AMB
NOSALTRES???

Cal dir:
PORTAMONEDES
No MONEDER

AMPA
REUNIÓ DEL MES: serà el
proper dia 6 de març a les
21’30 h. Us esperem.

ESCOLA VIVA
HORT I JARDÍ DE L’ESCOLA:
Estem a l’espera de què les faveres
es recuperen de les gelades
passades. El Jardí de 5 anys també
està esperant que millore l’oratge i
arribe la primavera.
SAMARRETES:
Està oberta la comanda de les
samarretes fins el proper divendres.
Las comandes les recull cada
mestre, després farem la comanda
de tota l’escola.
FALLES:
Enguany sols tenim de festa el dia
19 de març.
JUDO:
El passat dimecres un xiquet que
va a judo, va perdre els pantalons,
segurament estaran a la motxilla
d’algun altre que també vaja a
Judo. Mireu les bosses, per favor.
IES BERENGUER DALMAU:
Demà, 25 de febrer hi ha jornada
de portes obertes a les 11h.

Per a pensar:
“El pensament és lliure,
cal pensar lliurement,
i respectar les altres opinions”.

ANÒNIM
“La pobresa és obra de l’home i pot ser
superada i erradicada per l’acció dels
éssers humans. Superar la pobresa no
és un gest de caritat. És un acte de
justícia. És la protecció d’un dret
fonamental de l’ésser humà, el dret a
la dignitat i a una vida decent. Mentre
hi haja pobresa no hi haurà vertadera
llibertat”

NELSON MANDELA, febrer 2005.

