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ESCOLA VERDA
Durant la setmana passada tot l’alumnat de l’escola va plantar al nostre pati: Els 6és, els
3rs, els 2ns, els 1rs van plantar una morera cada classe, els de 5é van plantar dos
lledoners, 4t A va plantar una palmera, 4t B, i 5 anys tres xops platejats, 4 anys va plantar
murta i romaní als xiprers i 3 anys un marfull i una margaridera.
Des de El Full volem FELICITAR a totes les famílies que van participar de la jornada de
treball del dissabte verd. Malgrat l’oratge i la fresqueta vam treballar de valent, ens va
quedar un pati preciós. Moltes gràcies en nom de tota l’escola.
El dissabte els pares i mares van fer el següent treball:
 Esporgar arbres i netejar totes les zones del
pati.
 Plantar: plantes aromàtiques a la zona del jardí
alt, junt a l’aparcament de bicicletes. 2
palmeres “Canariensis” al palmeral, 1
mandariner a la zona de 3 anys, romaní per
completar a l’olivera i la carrasca, romaní i
espígol al roure i xiprer, margarides per
completar el xiprer.
 Iniciar el cablejat d’Internet per a E.I. 4 i 5 anys.
 Preparar el mural per poder-se fer fotografies a
l’exposició de l’Empastre.
FELICITACIONS a l’empresa CAPS i a les cuineres del menjador per la preparació de
l’esmorzaret del dissabte passat.

ESCOLA SOLIDÀRIA
- La
campanya
d’Escola
Valenciana és per a Escoles
Solidàries, tenim la vidriola al
despatx, per al projecte
d’Escoles a Guatemala “UN
EURO,
LLAVOR
DE
SOLIDARITAT”.
- Continuem recollint taps de plàstic per a l’associació
GERISAN de malalts mentals.

ESCOLA OBERTA
Des del dilluns passat
tenim de nou alumnes
de pràctiques a
l’escola. Donem la
benvinguda a Raquel,
Maria, Arantxa, Isaac,
Mª Jesús, Nerea i
Cèsar.
El proper dilluns també
vindrà Mar.

AMPA
Des de l’AMPA vos informem que encara queden vacants per poder aprendre valencià
gratuïtament ací en el col·legi. Els dilluns classe teòrica i oral de 15:00 a 16:30 h i els
divendres classe oral de conversa de 15:00 a 16:30 h .

Cal dir:

Per a pensar
“Primer s’emportaren als negres,
però a mi no em va importar
perquè jo no ho era.
De seguida s’emportaren als jueus,
però a mi no m’importà
perquè jo no ho era.
Després van detindre als retors,
però com jo no sóc religiós,
tampoc em va importar.
Més tard apressaren a uns comunistes,
però com jo no sóc comunista,
tampoc m’importà.
Ara se m’emporten a mi,
però ja és tard.”
Anònim

BASSAL
no
XARCO
ESCOLA PACIFÍSTA
Degut a l’oratge i el fort vent del passat
divendres 30, dia de la Pau, no vam
realitzar l’activitat que teníem prevista.
Per fi la vam poder fer dijous després
del pati. L’alumnat va participar
activament amb la cançó “Amunt la
Pau”.

ESCOLA VIVA
TEATRE EN ANGLÉS
L’alumnat de 4t, 5é i 6é va anar el dimecres i els de 1r, 2n i 3r avui divendres.
VISITA A L’IES BERENGUER DALMAU
L’alumnat de 6é va anar de visita el dimarts dia 3, i l’Equip de l’IES va realitzar una
reunió informativa a les famílies de 6é el dimecres de vesprada ací a l’escola.
CENTENARI DE L’EMPASTRE
L’equip organitzador està coordinant els actes, estem preparant una Setmana
Cultural i el Carnestoltes sobre l’Empastre per al dia 17 de vesprada. Us anirem
informant.

AGENDA CULTURAL
El proper dilluns a les 19:00 h. s’inaugura a la Casa de la
Cultura de Catarroja, l’exposició temàtica “Menut Empastre!!”,
en commemoració del Centenari fundacional de la banda
còmic-taurina i musical El Empastre de Catarroja. Allí podrem
gaudir de materials instrumentals, gràfics i visuals de
l’agrupació.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Durant aquesta setmana tot l'alumnat de
l'escola hem anat a la Casa de la Cultura de
Catarroja a veure una obra de teatre en anglès.
Nosaltres junt als nostres companys de 5é i
l'alumnat de 4t i 6é vàrem veure l'obra titulada,
"Simbad". Va ser una obra molt divertida i
graciosa.
També durant aquesta setmana ens estan visitant membres de la Banda El Empastre per a
contar-nos coses molt interessants.
Alumnat de 5é B

