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INFORMACIONS DES DEL
CENTRE I AMPA
BEQUES DE MENJADOR I DE LLIBRES
CONTINUEM SENSE NOTICIES, ESTEM A
L’ESPERA DE CONSELLERIA. US AVISAREM
URGENTMENT.
TRANSPORT I ESCOLA MATINERA
Estem esperant que ens informe l’Ajuntament.
HORARI DE MENJADOR DE JUNY
L’eixida és a les 14’30 i fins les 14’45 h. Si alguna
família té una necessitat algun dia, cal que avise.

FESTA FI DE CURS
Anoteu a l’agenda familiar que el
divendres dia 21 serà la festa fi de curs,
com sempre de vesprada i nit. Enguany hi
haurà tallers, actuacions diverses de
l’alumnat i soparet de cabasset.

FELICITACIONS
Als/les Delegats i delegades:
Des de la Direcció del Centre i com responsable
de l’Assemblea de Delegats/ades vull felicitar
als/les delegats i delegades (o els que els han
substituït de vegades) que han assistit a
l’assemblea durant aquest curs escolar (cada 3
setmanes aproximadament).
Aquesta assemblea té credibilitat i va aconseguint
any rere any les propostes de millora per a l’escola
que l’alumnat va acordant.

Necessitem uns materials per als tallers,
mireu si podeu portar anelletes dels pots
de beguda i periòdics. Deixeu-ho pel
despatx on hi haurà una zona indicada.

ESCOLA VIVA
Alumnat de 4 i 5 anys: El dia 3 i 4, van estar al Parc Adai a Nàquera.
Alumnat de 5é: Han estat de viatge de fi de curs els dies 5 i 6 a “Las Hoces del Cabriel” fent
Multiaventura.
Alumnat de 3 anys: Avui divendres l’alumnat de 3 anys ha anat a Vivers.
Alumnat de 6é: Aquesta setmana van repartir l’orla amb tot l’alumnat de 6é.
Alumnat de 1r i 2n: Aquestes setmanes passades han visitat el Teatre Escalante per dins, per
veure els secrets del teatre, han entrat a zones on no es pot accedir normalment.
Festeta d’agraïment al voluntariat: El dilluns dia 3 de vesprada el Cor de majors va realitzar una
audició per tal de donar les gràcies a totes les persones que han estat venint de voluntàries a
l’escola. Va estar molt bonic.

ESCOLA VERDA
Tenim el programa de goteig a
tot el jardí i a més a més Lluís
el conserge està regant el pati
d’E.I. per minimitzar la pols.

MILLORES AL CENTRE
 Des de l’Ajuntament tenen previst enviar una empresa per
fumigar i acabar amb els mosquits de tota l’escola.
 En quan acaben les classes està previst que inicien la
reforma dels serveis de 4 i 5 anys.

PER A PENSAR:
“Generalment les revolucions es produeixen als
carrerons sense sortida”.
Bertolt Brecht
TROBADES
D’ESCOLES
EN
VALENCIÀ: El proper dissabte dia
15 de vesprada serà a Faura (Camp
de Morvedre).
EXÀMENS
DE
LA
JUNTA
QUALIFICADORA DE VALENCIÀ
Us recordem que els dissabtes de
juny hi ha convocatòries, per si
esteu inscrits
XARRADA DEL SEXÒLEG
El dimecres dia 5 es van celebrar 2
xarrades informatives sobre educació
sexual per a les famílies de l’alumnat
de 1r i 2n. Va estar molt interessant i
aclaridor.
Des del Full li donem les gràcies a
Felipe Hurtado Murillo, psicòleg clínic i
sexòleg, per la seua ajuda i orientació
en estes xarrades.
També ens ha facilitat una xicoteta
bibliografia:
D’ON VENIM? de Peter Mayle, Ed.
Beascoa.
SEXE... QUÈ ÉS? De Harris, HR /
Emberley, M (2002), Ed. Serres,
Barcelona.

Cal dir:
FEMELLA
No
HEMBRA

AGENDA CULTURAL
XXVª VOLTA A PEU A MASSANASSA
Demà dissabte dia 8 a partir de les 17’30 h. es
celebrarà la XXVa edició.
Les inscripcions per als adults acabaren el
dimecres dia 5. Podeu veure detalls a la web de
la Colla el Parotet.
Les inscripcions per als menuts allí mateix fins a
30’ abans de la prova. Avinguda nova junt a
Plaça de les Escoles (on està l’ajuntament).
CINEMA EN VALENCIÀ: Escola Valenciana, en
col·laboració amb els cinemes OCINE de
València (AQUA), us ofereix, a preu especial, la
pel·lícula “Els Croods” en la nostra llengua,
TOTS ELS DIUMENGES FINS EL 16 DE JUNY.
Aforament
limitat.
Cartellera
cinemes:
http://www.ocine.es/CA/21/home/cartellera/valen
cia-aqua.html

“AMPA”
LLIBRES DE TEXT: la reserva dels llibres de
text s’està recollint al despatx de direcció.
DE TERCER A SISÉ L’AMPA I L’ESCOLA ESTÀ
COORDINANT EL BANC DE LLIBRES, US
CONVIDAREM A UNA REUNIÓ ESPECIAL PER
EXPLICAR-HO DETALLADAMENT.

L’AMPA
Hola a tots i totes.
Com sabeu l'Avantprojecte de Llei de la LOMCE serà debatut al Parlament, però 'encara no ha
estat aprovat!!
Si voleu podeu redoblar els esforços contra aquesta llei regressiva, antipedagògica, classista i
perjudicial per l'Escola Pública i per al model educatiu pel qual portem treballant tants anys.
Dediqueu per favor, si considereu, una minutet a això, és el futur dels NOSTRES FILLS I
FILLES i el nostre també el que està en joc.
Hi ha una acció de protesta contra la LOMCE que us proposem seguir:
1 - Entreu a la pàg. web del ministeri d'educació (http://www.mecd.gob.es/).
2 - Piqueu dalt a "atenció al ciutadà".
3 - Aneu a contacte per Internet, poseu temes educació i piqueu en "aquest formulari".
4 - Ompliu el formulari amb nom, cognoms i correu electrònic (la resta de dades no són necessaris) i
poseu en la finestra gran ¡NO A LA LOMCE!! A baix en Assumpte de la consulta "poseu" legislació
educativa i fer clic a enviar consulta.
GRÀCIES!!!!!!!!!!

