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o SOMIES?
o CREUS EN ELS SOMNIS?
o PENSES QUE ELS SOMNIS PODEN FER-SE REALITAT????
o QUIN SÓN ELS TEUS SOMNIS?
o QUINA ESCOLA SOMIES?
el 28 de març

QUEDEN 5 DIES
Recordeu portar a l’escola la tarja blaveta
per poder anar taxant els dies que falten.

A L’ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR

SUPER IMPORTANT:
REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE LES COMUNITATS D’APRENENTATGE
 DIA: DIMECRES 28
 HORA: A LES 16’45 (en acabar l’escola)
 LLOC: SALA D’ACTES DE LA FLORIDA.
ON DEIXEM ELS FILLS/ES: durant el temps que durarà la reunió al pati de l’escola hi
haurà unes educadores de l’escoleta En Tirereta per estar amb ells.
Per saber que el/a vostre/a fill/a es queda amb l’escoleta, cal que s’ho anoten les
educadores (3 per a E.I. i 2 per a Primària)
Els més menuts al seu pati, la resta al pati de futbet i pinada de 3 anys.
US ESPEREM MOLT ESPECIALMENT. US PREGUEM QUE PENJEU EL CARTELL
ADJUNT PEL VOSTRE VEÏNAT.

ESCOLA VERDA
Es nota ja a tota l’escola l’arribada de la Primavera.
 Hem canviat la música per a la xarrada informativa de les Comunitats d’Aprenentatge.
 L’ametler que hi ha davant del rocòdrom està ple de flors.
 Han aparegut uns globus en tres punts del pati.
 El nostre pati: Ja tenim els arbres de fulla caduca en marxa de nou, han notat l’arribada de la
primavera.
 El nostre Hort: Ja vam collir unes quantes faves abans de falles (de 3 anys a 4t), ens queden
per collir per a 5é i 6é, entrarem en quan s’asseque un poc el camp i es puga entrar.
 El jardí de 5 anys: Està posant-se preciós, ja té flors.

URGENT
“A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES I
ALUMNAT DE 6é”
Confirmació de plaça a l’Institut Berenguer
Dalmau: Hi ha de temps fins el dilluns 26.

Cal dir:
TENIR COMPTE
No
ENIR CUIDADO
T
TENIR

ESCOLA VIVA
 L’alumnat de 5é i 6é el dimecres passat van realitzar un taller de begudes saludables.
 També van participar a una xarrada realitzada per Glòria Muñoz (mare de Xavi
Castelló de 2n B) “Primers auxilis”.
Moltes gràcies a Glòria per la seua ajuda i participació.
 SETMANA CULTURAL SOBRE VAN GOGH: algunes
classes ja estan pintat per preparar la setmana cultura
sobre aquest pintor. Ja us anirem contant.

 TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ: diumenge 14 de
maig a València. Enguany la nostra comarca fa la trobada
a València junt a les comarques que començàrem juntes
fa 25 anys, serà el diumenge matí i vesprada. Mireu
d’anotar-ho a l’agenda familiar doncs és important la
vostra participació. Us tindrem informats.

AGENDA CULTURAL
OCTUBRE CENTRE DE CULTURA
CONTEMPORÀNIA DE VALÈNCIA

ESCOLA SOLIDÀRIA

Dilluns 26, dimarts 27 i dimecres 28
de març a les 19:00 hores. Cicle de
Cinema en valencià. Projecció de
‘Les aventures de Tintín. El secret
de l’Unicorn’ de Steven Spielberg i
Peter Jackson.
Més informació
Podeu consultar i descarregar l'agenda
del mes de març: Programació PDF

HEM SALVAT UN OCELLET:
Les xiques de 6é B: Paula, Alba, Lidia,
Belén, Eva i Míriam, estàvem a l’hora del pati
a la zona del ball i hem vist un ocell amb un
fil a la pota enganxat a una branca d’uns
matolls. Gràcies a que estàvem en el lloc i el
moment adequat hem salvat la vida d’un
gafarronet, amb l’ajuda de Luís el conserge.
FELICITACIONS DES DE “EL FULL”

PER A PENSAR

AMPA

“Mire el carrer
¿Com pot ser vosté
indiferent a eixe gran riu d’ossos.
a eixe gran riu de somnis,
a eixe gran riu de sang,
a eixe gran riu?”

EL QUE NO ET CONTEN DE LA CRISI !!!

Nicolás Guillén.

"Segons Almunia
els Governs de l’Unió
Europea han utilitzat 1,6 bilions d’euros per
poder rescatar als bancs, desagregats en
400.000 milions per a recapitalitzar-los i
solucionar el problema del fem tòxic, i 1,2 bilions
en líquid.”
http://www.attacandalucia.org/el-dinero-publico-y-los-bancos/

