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ESCOLA VIVA
Carnestoltes
El dilluns passat portàrem un llacet roig al cap o al coll,
tal i com ens va manar el rei en Carnal i va vindre a
visitar-nos Minnie Mouse.
El DIMARTS DIA 12 DE VESPRADA vam fer la cercavila pels carrers amb el
soterrar de la sardina i el missatge de Na Quaresma.

ASSEMBLEA DE DELEGATS/ADES
La vam celebrar ahir dijous, els delegats/des tenen moltes ganes de participar.

TEATRE ESCALANTE
Ahir dijous, l’alumnat de 1r i 2n va assistir a la representació de “Contes dels Grimm”.

TEATRE EN ANGLÉS
Avui divendres l’alumnat de 1r i 5 anys han assistit a la casa de la Cultura de Catarroja la
representació en anglès titulada “Peter Pan”.

AMPA I ESCOLA

ESCOLA VERDA

A l’atenció de tota
la comunitat escolar.

HORT I JARDÍ ESCOLARS:
Tenim l’hortet de guaret, a
l’espera de tornar a plantar
encisams, estem esperant els
plantonets. El jardí de 5 anys
està ja en marxa, i les flors
naixeran a la primavera. Cal
observar-ho dia a dia.

DIMARTS DIA 26:
Assemblea General Anual de l’AMPA.
A les 21’00 h en primera convocatòria i a les
21:10 en segona convocatòria.

FELICITACIONS
Connexió a Internet:
Des de l’AMPA i des de l’escola, volem felicitar i donar
les gràcies als mestres i pares que van estar el passat
dissabte treballant al pati de l’escola. Han fet arribar el
cable d’Internet a l’edifici d’E. I. 4 i 5 anys.
Carnestoltes:
Felicitem a tot l’alumnat, famílies, mestres i policia per
la implicació i participació en la festa de Carnestoltes
del dimarts passat. Especialment a l’alumnat de sisè
que va acompanyar al Rei En Carnal i a Na
Quaresma. També a les mares que es van disfressar
d’Sherk, Buzz Lightyear i Minnie.
Berenars de cine i coca solidària:
Donem les gràcies a les famílies que compren
aquestos berenars, doncs estan ajudant als projectes
de l’escola. Gràcies.

XXVIª TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
A MISLATA DISSABTE 4 DE MAIG
SAMARRETES
SÓN MOLT BONIQUES, I TENEN EL MATEIX PREU
DES DEL 2006.
Us passarem una circular concreta sobre aquest tema.
SAMBORI
La propera setmana us direm els títols dels contes i els
noms dels finalistes del centre que passaran a participar
al premi de Comarca.

Cal dir:
ESCLETXA
No
GRIETA
PER A PENSAR:
“Un
viatge
de
deu
mil
quilòmetres comença per un
simple pas.”
Proverbi xinès

AGENDA CULTURAL
MERCAT ECOLÒGIC:
Demà dissabte dia 16 al parc del Jardí d’Albal (Junt a l’escola Sant Carles Borromeo) hi ha una
mostra de productes Ecològics “Del camp a la taula” (de 10 a 14 h) i s’oferirà un concert i concurs
d’acordió músico-cultural per a xiquets i majors des de les 12’30 a les 13’30, hi haurà premis
ecològics per als participants.
ESPLAI CUCANYA:
Som un grup de monitores i monitors, xiquets i xiquetes, pares i mares compromesos amb
l’educació al temps lliure. Eduquem per a poder ser persones conscients, actives i lliures. Fent
esplai compartim i entre tots plegats aprenem. Volem ser capaços de triar i de pensar, volem
implicar-nos al poble i fer-lo més humà. Som menuts però podem aportar molt.
Podeu trobar-nos cada dissabte de 10’30 a 13’30h en el local que ens cedeix EU i la penya del
Barcelona a la Plaça Major de Catarroja. També estem al Facebook i al Twiter.

PER A LES VACANCES DE PASQUA:
Us proposem la possibilitat de que els vostres fills/es passen 5 dies en un entorn natural meravellós!
“MAS DE NOGUERA” a l’Alt Palància.
Aprendran a respectar al medi natural així com els secrets de l’agricultura i la ramaderia ecològiques! Es convertiran
en experts per treballar de forma artesanal el Vimet, el fang, el cuir, la llana… i faran una mirada al passat tradicional i
cultural valencià mitjançant cançons, danses, jocs i contes populars. Apunteu als vostres fills/es a les Colònies de
Pasqua de l’Acosta’t al Territori!
Les places són limitades! http://www.escolavalenciana.org/acostat/
Kiko Tur. Gerent de l'Acosta't al Territori (Escola Valenciana)
Telèfon: 652071653, www.acostatalterritori.org , acostat@fev.org
C/Josep Grollo, 91 46025 Benicalap, València.

COMUNITATS D’APRENENTATGE:
Ja estan en marxa tots els grups interactius i és un èxit, Gràcies.
Dins de la Comunitat d’Aprenentatge, un dels somnis més demanat va ser que els nostres
fills i filles aprenguen la llengua anglesa. Hem preparat un taller de música en anglés,
“Let’s sing in english”, amb l’ajuda de pares i mestres d’anglés de l’escola.
Aquesta activitat es realitzarà, en un principi dijous de 16’45 a 18 h a l’aula de Música.
Els interessats cal que emplenen l’autorització i la lliuren a direcció durant la propera
setmana.

En/Na: __________________________________ amb DNI. Nº________________
com a mare/pare de l’alumne/a _________________________________________
de _______curs, l’autoritze a assistir al taller de música en anglés.
Signatura. Data

