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ESCOLA VIVA
 Carnestoltes:
Ja sabeu que està en marxa el Carnestoltes a l’escola, sols hem de
seguir les ordres que marque el Rei En Carnal. El tenim al passadís de
l’edifici gran.
El dimecres ens va llegir el seu pregó.
Ahir dijous va vindre a visitar-nos a
l’escola Sherk i avui divendres ha vingut
Buzz Lightyear. A més a més ens ha dit
un pardalet que el dilluns també tindrem
visita sorpresa. Recordeu, el dilluns cal
portar llacet roig al cap o al coll.
El DIMARTS DIA 12 DE VESPRADA és la cloenda i la cercavila pel
carrer amb el soterrar de la sardina i el missatge de Na Quaresma.
Ho teniu detallat al fullet que donàrem el dilluns passat.
Les disfresses són lliures a no ser que el tutor/a donen alguna instrucció.
 ALUMNAT EN PRÀCTIQUES:
Avui acaben les seues primeres pràctiques Violeta i Héctor (Moltes gràcies per estar
amb nosaltres) que han estat a les aules de 5é.

 Grups interactius dins de la Comunitat d’Aprenentatge:
Ja estan en marxa a quasi totes les classes. Són un èxit, l’alumnat està encantat, i
els adults i mestres també. Moltes gràcies. Ja us anirem contant.

 Voluntariat pel valencià:
Enguany sols tenim 6 parelles, però ja sabeu que la inscripció està oberta tot l’any.
Si us interessa podeu passar pel despatx un moment i preguntar.

 Palau de la Música:
L’alumnat de 4t va anar al Palau de la Música el dilluns passat.

 Portes obertes:
Si teniu o conegueu algun xiquet o xiqueta nascut a l’any 2010, podeu informar-li
que properament tindrem un dia de portes obertes de matí a les 9’10 i de vesprada
a les 16’45. Ho publicitarem a El Full i també en mà a les escoletes del poble. Serà
el dia 6 de març.

AGENDA
ACCIONS PER A FER PER
L’ESCOLA PÚBLICA:
DEMÀ DISSABTE dia 9 a les 17’30 a
València, a Sant Agustí hi ha convocada
una manifestació contra la nova llei
d’Educació a nivell estatal.
És molt important que s’ature.
També podeu passar pel despatx que
tenim fullets informatius.

Cal dir:
FLAM
No FLAN
PER A PENSAR:

“Ensenyar no
consisteix a vessar
aigua en un cossiol,
sinó ajudar perquè
una flor cresca
al seu aire.”
Noam Chomsky

XXVIª TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIA
El dissabte 4 de maig a Mislata (de vesprada i nit)
 SAMBORI:
Concurs literari en valencià.
Recollirem els treballs finalistes de l’escola el proper dimecres.

 SAMARRETES:
Estan ja per a vindre les mostres, i les exposarem als taulons, ja us informem.

 Xª NIT DE L’ESCOLA VALENCIANA:
Enguany és a Alacant el
dissabte 23 de febrer.
Si us interessa podeu
entrar a la web
escolavalenciana.org
o passar pel despatx de
l’escola.
Eixirà un autobús des de
l’Horta Sud que tornarà
després de sopar
a la matinada.

ESCOLA VERDA
Pati i jardí
Vam estar treballant a l’escola amb el
jardí el dissabte 26 de gener, però com
sabeu sempre hi ha coses per a millorar.
Si alguna persona li agrada i vol passar
alguna estona, podem seguir mantenint-lo
bonic. A Luis el conserge no li dona prou
de temps per a tot.

