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VACANCES DE PASQUA
La propera setmana hi haurà classe
fins el dimecres dia 16 inclòs.
Els dies de vacances de Pasqua
seran del 17 al 28 inclosos.
Tornarem a classe el dimarts dia 29
d’abril.

ESCOLA VIVA

• El dimecres passat l’alumnat de 6é va anar a l’Auditori de Torrent a veure i escoltar “Perkumachine” del grup Més Percussió.
• Durant la setmana tota l’escola, excepte l’alumnat d’EI 3 anys, ha anat al TAC a
veure obres de teatre organitzades per l’Ajuntament dins la campanya “Anem al
teatre”.
• Ahir dijous es va celebrar l’assemblea de delegats de primària a l’escola.
• Alumnat de pràctiques, tenim 5 persones de 1r de magisteri, fins el dia 16 d’abril, confiem que gaudeixquen del plaer de ser i treballar de Mestres.
• JORNADES D’EXPRESSIÓ DE 2ns:
El dimecres dia 16 de vesprada, a les 18 h., serà la representació per a les famílies de l’obra “La gallina que pogué regnar”.
De matí faran 2 representacions per a tota l’escola.
• Dimecres de vesprada al pati per celebrar la Pasqua farem jocs de Pasqua co ordinats amb tot l’alumnat i professorat.
• Pintura de l’escola: Ramón el conserge continuarà ara i durant les vacances de
Pasqua segons li done temps.
• El dimecres 30 d’abril, a la Plaça Major, farem la volta a peu amb motiu de la
Trobada a Catarroja, i inaugurarem un mapa de les comarques del País Valencià en record de la Trobada.
• L’alumnat de 6é el 30 d’abril faran la ruta en bici “Vía verde de Ojos Negros”.

INFORMACIÓ DES DE DIRECCIÓ
MATRICULACIÓ: Ja sabeu que el període per presentar les sol·licituds de matrícula ací o altres centres s’acaba el dilluns 14.

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

Cal dir:

AFLIGIT
No APENAT

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Demà, dissabte dia 12 d’abril, per la vesprada a Bèlgida
(la Vall d’Albaida).
JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ.
Si voleu matricular-vos de les proves de coneixements de Valencià, el termini és
fins el 30 d’abril. www.cvfc.gva.es

MARXES PER L’ESCOLA
PÚBLICA I NO A LES
SUPRESSIONS D’ESCOLES

AGENDA PER A FER
EXCURSIONS EN FAMÍLIA

Demà dissabte hi ha marxes des de
diversos punts de València cap al Centre, la
de l’Horta Sud, comença al Parterre i
arribarà a la Plaça de la Mare de Deu, on
s’unirà amb les altres marxes a les 18 h.
CELEBREM EL PREMI
El proper dimarts hi ha un berenaret al
menjador, per a les famílies de 1r de
Primària a les 16’45 per celebrar el premi
que els han donat pel treball de la pel·lícula
dels pirates.

Us proposem que feu alguna o
algunes
de
les
excursions
següents:
• Passeig amb barca per l’Albufera.
• Cascada d’aigua al riu Túria, a
l’antic poble de Domeño, abans
d’arribar a Calles, als Serrans.
• Coves de la Vall d’Uixò, a Castelló.
• Otos, poble dels rellotges de
sol a la Vall d’Albaida.
• Carrícola, per veure un museu
incorporat en la natura i la muntanya.
• Atzud d’Antella al riu Túria.
• Tancat de la Pipa, al port de
Catarroja.
• Passejada amb bicicletes per la
devesa de El Saler i el llac artificial.

