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NO AL MACRO-ABOCADOR DE LA RIBERA
El passat 22 de febrer va eixir a Informació Pública l'Autorització
Ambiental Integregrada per al macroabocador de la Ribera.
Aquest macroabocador se situarà al costat de la Sèquia Reial
i suposa un perill potencial per a les nostres masses d'aigua, com
l'Albufera o els Ullals del Riu Verd o per als aqüífers.

És per això que demanem la seua
signatura en contra d'aquesta
infraestructura en aquest lloc.
El full de signatures estarà a
direcció fins al dia 27 de març.

ESCOLA VIVA
 Segona avaluació:
El nostre alumnat està realitzant els exàmens de la segona avaluació, les
notes i informes seran lliurats el dia 26 i 27 de març.


Visita a la vaqueria:
L’alumnat de 1r i 2n va anar a la
vaqueria de la granja Rinya a Albal el
passat dimecres dia 13, ens van
atendre super bé i Paco l’encarregat
ens va explicar tot sobre les vaques.
Gràcies.

PER A PENSAR:

Cal dir:

“No hi ha res més desagradable en aquest país,
que començar les coses i no acabar-les.”
Josep Pla

DESTRAL
No HATXA

“No es pot defensar el que no és vol,
no es pot estimar allò que no es coneix”.
Anònim

AGENDA CULTURAL
 Del camp a la taula: Demà dissabte dia 16 al Parc de Sant Carles Borromeo
d’Albal, mercat de productes ecològics (de 10 a 14 h.), a més a més hi ha un
concert i concurs d’acordió amb premis ecològics (de 12’30 a 13’30).
 Granja Rinya: Si voleu veure com munyen les vaques podeu passar per la
vaqueria de la granja Rinya al terme d’Albal, prop de Santa Anna, qualsevol dia a
les 17’30 hores, i Paco us ho ensenyarà.

FELICITACIONS
Volem felicitar a José
Miguel Aguilar i Samuel
Moreno de 3r C per la
seua feina voluntària
netejant el pati de tot el
material no biodegradable.
Doncs hi ha persones
(majors i alumnat) que no
saben utilitzar les
papereres.

INFORMACIONS DES DE L’AMPA:
 Coques solidàries:
Com ja és tradició tots els dijous està oferint-se la
possibilitat de comprar un tros de coca per a
berenar. Les coques les fan les cuineres de
l’escola. Cada dijous és un èxit. Gràcies
Tot el que es va recollint és per al fons de l’AMPA
per a projectes de l’escola. Ja us anirem contant.
 Nova Junta de l’AMPA:
L’assemblea de l’AMPA celebrada el passat
dimecres de vesprada al menjador va renovar la
Junta Directiva.

BONES FESTES DE FALLES:

TORNEM A
CLASSE EL
DIMECRES
20 DE MARÇ

