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Sí al Valencià !!!!!
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Com ja sabeu la Trobada d’Escoles en Valencià a l’Horta Sud el 2014 és a Catarroja, el dissabte
17 de maig. La nostra escola coordina la comissió dels tallers. Si alguna persona de l’escola vol
participar que passe pel despatx i Montse l’anotarà a la comissió.
Ahir dijous es va realitzar la reunió de tota l’Horta Sud a la nostra escola, és una reunió mensual
que coordina tota la trobada a nivell de poble i de comarca.
ESCOLA VALENCIANA
La nit d’Escola Valenciana és el dissabte 23 de novembre a Canet d’En Berenguer (Camp de
Morvedre). Tota la informació la teniu a www.escolavalenciana.org/nit
Si us interessa pregunteu al despatx, doncs des de la coordinadora de l’Horta Sud organitzaran un
autobús des de la nostra escola.
També podeu entrar si voleu ajudar als projectes www.escolavalenciana.org/verkami
CINEMA EN VALENCIÀ
Us adjuntem vals de descompte per anar al cinema en valencià que coordina Escola Valenciana.
Valen per al mes de novembre “Barrufets 2”, mireu els horaris a la web dels Cinemes OCINE.
EXÀMENS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DELS CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
Al mes de novembre són els exàmens de la JQCA a Torrent.

ESCOLES PÚBLIQUES
DE CATARROJA
Per tal de tenir informació: Com altres
cursos totes les escoles públiques de
Catarroja (Joan XXIII, Bertomeu Llorens,
Vila Romana, Paluzie, Nª 6, i la nostra)
tenim el mateix horari LECTIU.
De dilluns a dijous de 9 a 12’45, 15 a
16’30 h. Divendres de 9 a 13 h.

ECONOMIA DEL
MENJADOR

ESCOLA VIVA






Encara que Conselleria fa uns dies ens ha
pagat un poc del que ens deu, des del
menjador tenim aquestos deutes:
 Amb l’empresa d’educadores, març,
abril, maig i octubre.
 A l’empresa d’alimentació, octubre.



Visita a l’IVAM: L’alumnat de 5é va anar el
passat dimecres a l’IVAM
Jardinet: L’alumnat de 5 anys ja va plantar els
bulbs de floretes al seu jardinet.
Hort: La setmana passada vam collir una gran
quantitat de raves i aquesta setmana hem
seguit a poc a poc. Ja en queden pocs.
Deixarem un cavalló de carlotes que creixen
més a poc a poc. Deixarem l’hort net i en
guaret fins la fi de gener que plantarem creïlles.
Concurs de cartells per a la Trobada d’Escoles
en Valencià a L’Horta Sud. A l’escola, ha
participat l’alumnat de 2n, 3r i 4t. El guanyador
de l’escola ha sigut el cartell dels 3rs.
Tallers al primer cicle: Van començar ja aquest
dimecres passat. Hi ha 9 tallers gràcies a la
gran participació de les famílies.

ESCOLA MATINERA
Si voleu informació sobre el seu funcionament o com inscriure’s, cal passar per l’Ajuntament al
departament d’Educació. Mila Garcia, tf. 96.126.13.01 ext. 230.

PER A PENSAR:
“...la Terra no pertany als hòmens, sinó que són els hòmens els que
pertanyen a la Terra.”
(frase extreta del missatge de pau que el cap indi Seattle envià als colons blancs)

Classe de 4t B

Cal dir:
OU FERRAT
No OU
FREGIT

Sabies que...?
Poca gent coneix quan visita la ciutat, la frase feta “a la lluna de València”.
València és una ciutat emmurallada, de la que tan sols, queden algunes de
les portes, com les torres de Quart i les de Serrans. Antigament hi havia un
toc de queda que tancava l’entrada de la ciutat per estes portes, i tots el
viatgers que anaven més tard, no tenien més remei que passar la nit “a la
lluna de València”.
Alberto Serrano 4t B

“AMPA I ESCOLA”
Dia de convivència
Recordeu d’anotar-vos a l’agenda familiar que el dissabte dia 30 de novembre estarem a l’escola
per pintar mobles antics dins de les aules. Totes les famílies que vulgueu assistir, estarem des
de les 9 fins les 14 h, a les 11 farem un descanset per esmorzar i conversar.
Cal dur roba vella doncs anem a pintar moltes coses.
Per precaució, l’alumnat no podrà pintar, estarà al pati jugant.
Entrepans solidaris
Els dijous a les 16’30 s’oferiran entrepans per 0’50 €. El primer dia per comprar-lo serà el proper
dijous dia 14.
Fireta Solidària del llibre
Des de la Junta de l’AMPA s’ha acordat organitzar una fireta per vendre llibres, serà els dies
16,17, i 18 de desembre. Si voleu fer donació de llibres podeu portar-los al despatx de l’AMPA
fins el 5 de desembre.
Reunions de l’AMPA
Seran el 1r dimarts de cada mes a les 15 h. al menjador de l’escola.

ACCIDENTS A L’ESCOLA: A
L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
Es recomana que no us pareu amb els cotxes a
la porta de les bicicletes, és perillós per la
carretera. Utilitzeu-la amb bicicleta o a peu.
AVÍS IMPORTANT:
LA POLICIA ENS ADVERTEIX I AVISA QUE
DENUNCIARAN, està prohibit aparcar a la
Carretera de les Corregudes, no es pot parar
damunt la vorera per la corba, hi ha perill
d’accident. Gràcies.

CONCERT
“SIS VEUS PER AL POETA”
El dissabte 9, a les 19:30 h. a la sala
superior de la llar dels jubilats d’Alcàsser, hi
haurà un concert fent homenatge a Vicent
Andrés Estellés.
Es compta amb l’actuació d’Eva Dènia, Lola
Ledesma, Mª Amparo Hurtado, Merxe
Martínez, Patxi Ferrer i Silvia Ampolla.
Organitza La Figuera, col·lectiu pel Valencià
d’Alcàsser.

Cinema en valencià
El Voluntariat pel Valencià us anima a veure la pel·lícula
“Els fills de la mitjanit” en la nostra llengua el dimecres 13
de novembre al Centre Cultural Tívoli de Burjassot (C/Josep
Carsí, 50). L’entrada és gratuïta, però la capacitat de la sala
és limitada.

