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ESCOLA VIVA
“ENGANXA’T A LA MÚSICA”:
L’alumnat de 3r i 4t, el passat dijous dia 14 a partir de les 17 h. va assistir al
Conservatori de música de Catarroja a l’activitat “Enganxa’t a la Música”
programada conjuntament entre l’escola i el conservatori. La cloenda va estar a
càrrec de la “Big-Bang” del Conservatori.
Moltes gràcies a totes les persones que la varen coordinar, i a l’alumnat i
professorat per assistir.
COMUNITAT D’APRENENTATGE:
Aquest divendres s’ha reunit la Comissió Gestora per seguir dissenyant entre
tothom l’escola que volem.
VISITA A L’IES BERENGUER DALMAU:
L’alumnat de 6é el passat dimarts va visitar l’Institut i els van rebre amb activitats
programades per a ells.
SAMARRETES:
Està oberta la comanda de les samarretes fins el dia 8 de març. Las comandes les
recull cada mestre, després farem la comanda de tota l’escola.
FALLES:
Enguany no hi haurà classe els dies 18 i 19 de març.
TUTORIA 6é A
Com ja sabíeu, la tutora de 6é A estava de baixa i encara no havien enviat a ningú
des de Conselleria per poder substituir.
Ahir dijous va vindre, per fi, el mestre substitut, li diuen Enrique, al qui li donem la
benvinguda.

PORTES OBERTES:
 IES Berenguer Dalmau: Es podrà visitar
demà dissabte 23 de febrer a les 11 hores.
 Escoleta Ninos Albal: També té portes
obertes demà dissabte.
 Escoleta de Maru: Té portes obertes el dia 9
de març.
 La Florida: tindrà portes obertes el dissabte
dia 2 de febrer.
 La nostra escola: tindrà portes obertes per a
les famílies d’alumnat nascut l’any 2010, serà
el dia 6 a les 9’10 i a les 16’40.

AMPA I ESCOLA
A l’atenció de tota
la comunitat escolar.
DIMARTS DIA 26: a les 21’15 h. (ja
en segona convocatòria) Assemblea
General Anual de l’AMPA.

Cal dir:
AIXETA
No GRIFO
PER A PENSAR:
“Si no lluites pel que estimes,
no et lamentes pel que perds.”
Anòmin

ESCOLA SOLIDÀRIA
 UN EURO LLAVOR DE SOLIDÀRITAT: A la vidriola, hem recollir des de gener la
quantitat de 292 € per a la Creu Roja. Aquesta quantitat es juntarà amb la de moltes
escoles i se li lliurarà a la Creu Roja en la Nit d’Escola Valenciana que és aquest
dissabte. Us informarem del total recollit.
 ALIMENTS PER A CÀRITES DE CATARROJA: Hem recollit 70 quilos d’aliments.
Moltes gràcies de part de la Creu Roja i de Càrites.

ESCOLA VERDA
Hort escolar: El passat dilluns de vesprada vam plantar de nou
quasi 2.000 encisams. Ens van ajudar: tot l’alumnat de l’escola
que va poder eixa vesprada, 6 familiars voluntaris i el conserge.
Ja està en marxa i ben regadet amb la pluja també. Ara a veure
com creixen. La collita serà aproximadament en passar Pasqua.
Jardí de 5 anys: Podeu observar que ja estan eixint les
floretes.
Si voleu comprar verdura ecològica podeu passar per l’Hort
de Ferrís, prop de Villa Carmen a la zona del que volia ser el
mil·lenni, o també fer la comanda per Tf 646.391.797 o al correu
elrebrotdelhorta@gmail.com

TELÈFONS
Si teniu alguna
modificació als
números de telèfons
personals, o de
casa, és MOLT
IMPORTANT que
passeu pel despatx
per tal de modificarlos, per poder
localitzar-vos en cas
de necessitat.

CONCURS SAMBORI DE LITERATURA EN VALENCIÀ
Treballs guanyador de l’escola i seleccionats per a la fase de comarcal a l’Horta Sud
EI:


“La rosa de l’oceà” treball col·lectiu de 5 anys A.

1r Cicle:





“La primavera rosa” de Paula Cano i Emper (2n A).
“Les lletres simpàtiques” de Carlos Lleida i Jorge (2n A).
“Les al·lucinants vacances de Xavi” d’Héctor Beltran i Pozo (2n B).
“Un llibre, una sorpresa” d’Adrián Teruel i Cerdá (2n B).

2n Cicle:






“Marcos i la petxina màgica” de Carles Guillem i Andujar (3r A).
“Carnestoltes” d’Alba Coronado i Moreno (3r B).
“El palau de la lluna” de Carla Campos i Navarrete (3r C).
“La lupa detectiu” de Carles Sempere i Martínez (4t A).
“La gran aventura d’un llop” d’Aitana Olmos i Nuño (4t B).

3r Cicle:




“La xiqueta ballarina” d’Aitana Nadal i Molinos (5é A).
“El bosc encantat” d’Eva Serrano i Alarcón (5é B).
“Una història gatunament original” de Pau Hernández i Santamaria (6éB).

