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“QUAN EL MAL VE D’ALMANSA
A TOTS ALCANÇA”
Amb aquesta dita popular, els valencians han fet memòria
de la pèrdua de la batalla d’Almansa des del 25 d’abril de
1707 (fa ja 306 anys). No va ser una batalla qualsevol. A
partir d’aquesta data el Regne de València va perdre tots
“els furs” que li havia atorgat Jaume I, amb el Decret de
Nova Planta de Felip V. Tot açò ho recuperàrem no fa molt,
amb l’Estatut d’Autonomia.

VOLTA A PEU
Recordant eixa data del 25 d’abril, tots els anys dins les activitats de la Trobada
d’Escoles en Valencià realitzen una volta a peu als pobles de l’Horta Sud.
Enguany la nostra escola participarà amb l’alumnat de Primària, estava previst que
fora avui, però hem hagut de suspendre degut l’anunci de pluja.
Ja us avisarem més endavant.

MATRICULACIÓ

FELICITACIÓ

Ja ha eixit el calendari per a presentar
les instàncies per a sol·licitar vacants per
al proper curs. Els nascuts l’any 2010
començaran el curs vinent, EI 3 anys.
L’ajuntament convocarà una reunió
informativa per als dies 6 en valencià i 7
en castellà, a la casa de la cultura.

La classe de 6é B, ha participat en un concurs
anomenat “Contes del món”.
Des de “El full” volem felicitar als guanyadors:
Rida B., Isabel A., Sergio M., Erica Ch., Jorge
P., Zakarias S. i Miquel F. i Miguel E.
Els van a publicar el seu conte, que porta per
títol: “El conte més llarg”.

ESCOLA VIVA
 El dimarts a l’escola vam realitzar una sessió dels padrins lectors, els majors van llegir
contes al menuts. Va estar un èxit i van estar molt agust al pati llegint a l’ombra.
 Trobada musical: El Cor de l’escola el dimecres 24 va participar en aquesta activitat
dins de la Trobada pel valencià a l’Horta Sud.
 Aquesta vesprada el cor de l’escola actuarà al lliurament del premi Sambori de la
Comarca.
 Ja està quasi acabada la pel·lícula de pirates que està gravant l’alumnat d’Educació
Infantil de 5 anys.
 Necessitem pares i mares voluntaris per al taller de la Trobada, al tauler de l’edifici gran
us podeu apuntar.

PER A PENSAR:
“Viure no és sols existir, si no existir i crear, saber gaudir i
sofrir i no dormir sense somniar. Descansar, és començar
a morir.”
Gregorio Marañón (1887-1960)
Metge i escriptor

“La il·lusió és encara el somni temptador dels homes.
Si bé no tothom és capaç d’una gran il·lusió, ni tampoc
una gran il·lusió es troba al girar la cantonada.”
Manuel Sanchis Guarner

PER UNA ESCOLA PÚBLICA EN
VALENCIÀ I DE QUALITAT
Ahir dijous, acollint-se a la convocatòria estatal de
tancaments als Centres Educatius, l’AMPA de l’escola va
convocar per ahir dijous un tancament a l’escola. El Consell
Escolar Extraordinari del dimecres 24 va donar el seu
suport al tancament.
Va estar un èxit.
Hi ha una convocatòria de vaga a nivell estatal i a tots els
nivells educatius, per al dia 9 de maig.
A la nostra escola han suprimit una mestra de P.T., el de
francès que era tutor, i un tutor de primària. Això suposa
que l’alumnat de necessitats no es podrà atendre com cal, i
a més a més, 1 especialista serà tutor/a.

 MANIFESTACIÓ:

AGENDA

Dissabte 27 d’abril, a les 18 h. Plaça de Sant Agustí:
“PER UN FINANÇAMENT JUST PER AL PAÍS VALENCIÀ”
 FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA:
La 48 edició es celebrarà del 27 d’abril al 5 de maig als Vivers
de València. (Horari: de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.)
www.firallibre.com També hi ha activitats lúdiques per xiquets
tots els dies. Entreu a la web i mireu quin dia us va bé anar.

 TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ:

o 27 d’abril al matí a el Genovés (la Costera).
o 28 d’abril al matí a Alacant (Alacantí), Nàquera (Camp de
Túria). Monòver (les valls del Vinalopó), Benicalap
(València, l’Horta)

Cal dir:
HAC (H)
No HAGE

AULA
DE MÚSICA
Per a mirar al blog de
música cal anar a la
pàgina
web
de
l’escola:
www.escolajaume.com

i punjar en música.
Allí està l’alumnat de
2n cantant i tocant
“Xumba, xumba”.

ESCOLA
SOLIDARIA
Aquest any centrem la
nostra ajuda solidària
per aconseguir amb
l’esforç de tots/es que
els xiquets i xiquetes de
Níger (Àfrica) tinguen
aliments i atenció
sanitària, col·laborant
amb la ONG Save de
Children.
Amb la celebració del
dia del llibre hem
unificat consciència i
hem decorat uns punts
de llibre amb la il·lusió
d’oferir-los després als
familiars, amics,… per
tal d’aconseguir uns
donatius que des de
l’escola farem arribar a
aquesta ONG.
Moltes gràcies a tots i
totes que fem escola, a
tots i totes que fem
solidaritat.

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
La matrícula per als exàmens acaba el dia 30 d’abril.
Més informació a www.cult.gva.es/jqcv i també a www.cvfc.gva.es

