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MANIFESTACIÓ
(Convoca STEPV)
NO A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ
DEMÀ DISSABTE 15 A LES 18 H. A SANT AGUSTÍ.
TAMBÉ HI HA CONVOCADES A CASTELLÓ I ALACANT.

ESCOLA VIVA
ASSEMBLEA DE DELEGATS/ADES
Es va celebrar ahir dijous, els delegats/des
tenen moltes ganes de participar.
COMUNITAT D’APRENENTATGE
Ja estan en marxa tots els grups interactius i
les tertúlies literàries. Moltes gràcies a tot el
voluntariat.
L’alumnat de 4t està gravant un vídeo d’una
representació en anglès, per mostrar el treball
de 2 cursos treballant l’expressió oral en
anglès.

ESCOLA SOLIDÀRIA
ARRÒS PER AL SÀHARA:
Hem recollit en total uns 107 quilos d’arròs. En nom dels
habitants del Sàhara, moltes gràcies.
UN EURO LLAVOR DE SOLIDARITAT
La recollida està en marxa fins al dia 28 de febrer, i
servirà per ajudar a conèixer el greu problema dels
xiquets soldats.
El dimecres va ser el dia assenyalat a nivell
internacional contra l’existència dels xiquets
soldats. Escola Valenciana i Amnistia
internacional han organitzat la campanya.
LA VIDRIOLA ESTÀ AL DESPATX.
RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC
Continuem recollint taps de plàstic a la porta del despatx,
per adquirir una grua i adaptar un vehicle per Agustí, un
xiquet amb paràlisis cerebral. www.uam.es

A l’atenció de tota
comunitat educativa:

la

RIFA: Ací us adjuntem la rifa de
l’AMPA. Moltíssimes activitats de la
nostra escola funcionen gràcies a
l’ajuda econòmica de l’AMPA. Les
paperetes porten una nota explicativa.
Moltes gràcies.
Berenar solidari: Donem les gràcies a
les famílies que compren aquestos
berenars, doncs també així estan
ajudant als projectes de l’escola. JA
SABEU QUE TOTS ELS DIJOUS en
podeu comprar a l’eixida de l’escola.

ESCOLA VERDA
HORT ESCOLAR
Les creïlles les vam regar el cap de
setmana passat i ara cal observar
quan ixen les primeres plantetes.

JARDÍ
Al jardí ja hi ha algunes floretes, a
poc a poc florirà tot. El podem
observar des de la vorera davant
de La Florida.

GALLINER
Des que estan les gallines hem
recollit 2 ous.
Tots els dies 4 alumnes de les
classes de primària passen a
observar-les i posar-los menjar.

PER A PENSAR:

Cal dir:

Tu que estàs passat un moment difícil,
recorda, dels moments difícils naixen les
grans experiències.
No et preocupes, no passa res i en poc
temps, ací estarem celebrant i rient-se
del que ha passat...
“Mai una nit ha vençut a l’alba,
i mai un problema ha vençut a l’esperança.”

CURIOSITAT

RENDA
No RENTA
ENHORABONA
Carolina l’educadora
del menjador, va
tindre el dimarts dia
11 de febrer una
filla, li han posat de
nom, Mónica.

L’ecosistema és molt important, si no cuidem la natura i si
l’embrutem, es trencarà la cadena alimentària que és on
naixen els animals i plantes. "Eco" significa "natural " en
grec.
Si contamineu el terra o els vegetals, perjudiquem la resta
d’éssers vius i de retruc a nosaltres mateixos.

XXVIIª TROBADA D’ESCOLES
EN VALENCIÀ A CATARROJA
DISSABTE 17 DE MAIG
SAMARRETES: SÓN MOLT BONIQUES.
TENEN EL MATEIX PREU DES DEL 2006.
Estan exposades al passadís junt al menjador. El justificant de compra cal dur-lo
al/a tutor/a.

SAMBORI. CONCURS DE LITERATURA EN VALENCIÀ.
La nostra escola també ha participat, i hem enviat els treballs
finalistes a la fase de Comarca de l’Horta Sud. La propera setmana
us direm qui han sigut els finalistes de la nostra escola.

PROPOSTA ESPORT-SALUT
 Sessió d’estiraments.
Tots el dimecres de 20 a 21h. al poliesportiu de Massanassa, impartida per Xavier
Selma (pare d’una exalumna de l’escola) i per la Colla de córrer El Parotet. No té
cap cost econòmic. Si esteu interessats/ades pregunteu a Vicent Moreno i donarà
més detalls.
 Campionat Autonòmic de Judo Sub-21
Dissabte 15 a les 15’30 h. Entrada oberta.
Poliesportiu de Benetússer (C/ Navarro Soler 27, molt prop de la carretera de les
rodones).

