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ESCOLA VIVA
CARNESTOLES:
El proper dimarts dia 17 de vesprada farem la cercavila per celebrar el Carnestoltes.
Per als familiars: per favor deixeu que els xiquets la passegen i la gaudisquen, ja els
recollireu a les 16’30. Moltes gràcies.
VISITA AL MUSEO COMARCAL DE L’HORTA SUD
L’alumnat de 1r cicle han estat allí aquesta setmana. Va estar una visita molt bonica i
interessant per conèixer com es vivia a l’Horta Sud fa molt de temps. També feren un
taller de xocolata.
SAMBORI. CONCURS DE LITERATURA EN VALENCIÀ.
La nostra escola ha participat com tots els anys, i hem enviat els treballs finalistes a la
fase de la Comarca de l’Horta Sud, que són aquests:







“El somni de Tom i Lola”, treball col·lectiu de l’alumnat de 5 anys.
1r Cicle:
o “El món Màgic” de David Soria, 2n A.
o “El bosc del vent” de Guillem Corbí, 2n A.
o “Alba i la polsera” d’Anna Morellà, 2n B.
o “La princesa cigne” de Mónica Gil, 2n B.
2n Cicle:
o “ Els somnis es fan realitat” de Mar Codoñer, 3r A.
o “La bruixa viatgera” de Navneet Kaur, 3r A.
o “El concurs de patinatge” de Lucía Benedito, 4t A.
o “El misteri de la família” de Maria Ferrer, 4t B.
3r Cicle:
o “Pels pèls” de David Alapont, 5é A.
o “Clara i l’amistat” de Luna Roselló, 5é B.
o “L’escola encantada” de Xavi Castelló, 5é B.
o “La prehistòria” d’Ana Mª Villar, 5é C.
o “Unes vacances de lo més estranyes” de Jorge Muñoz, 5é C.

ESCOLA VERDA
HORT
ESCOLAR:
Les
faveres de l’hort ja estan amb
flor (tenen un coloret blanc
amb una taqueta negra), van
fent camí cap a la primavera.
JARDÍ: Al jardí de 5 anys les
plantetes continuen creixent,
a poc a poc s’emplenarà tot
el jardí. El podem observar
des de la vorera de davant de
La Florida.

MEGAFONIA
La música que hem escoltat
aquesta setmana, pertany al
musical de 1977 “Annie”. La
cançó porta per títol “Tomorrow”
que vol dir DEMÀ en anglès.
Annie és un musical basat en el
popular personatge de la tira
còmica de Harold
Gray:
“La
pequeña huérfana Annie”.

Cal dir:

Per a pensar

VAIXELL
no
BARCO

“El futur està en mans dels
mestres de l’escola”.
Victor Hugo

ESCOLA SOLIDÀRIA
UN EURO LLAVOR DE SOLIDARITAT:
La recollida està en marxa fins al dia 28
de febrer, i servirà per ajudar a fer escoles
a Guatemala, des de l’ONG Escoles
Solidàries. LA VIDRIOLA ESTÀ AL
DESPATX.
BERENAR
SOLIDARI
TOTS
ELS
DIJOUS: Donem les gràcies a les famílies
que compren aquests berenars, doncs així
també estan ajudant als projectes de
l’escola.

FELICITACIONS
A Àlvaro de 5é B i Joan de 5é A, doncs
molts dies ajuden al Director en algunes
cosetes. Moltes gràcies.

PROPOSTA ESPORT-SALUT
Sessió d’estiraments tots el dimecres de 20 a 21h.
al poliesportiu de Massanassa, coordinada per la
Colla de córrer El Parotet. No té cap cost econòmic.
Si esteu interessats/ades pregunteu
a Vicent Moreno i us donarà més
detalls.

XXVIIª TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ HORTA SUD
A BENETÚSSER DISSABTE 30 DE MAIG
SAMARRETES: SÓN MOLT BONIQUES I AMB EL
MATEIX PREU DES DEL 2006.
Estan exposades al passadís junt al menjador. El
justificant de compra cal dur-lo al/a tutor/a.

PORTES OBERTES A L’IES BERENGUER DALMAU
Molt important per a les famílies de 6é per a passar a l’ESO.
Demà dissabte, dia 14 de febrer a les 11 h. Us acompanyaran representants de la direcció del
centre, del departament d’orientació i de l’AMPA.

AGENDA
CRIDA PER L’ESCOLA QUE VOLEM
Convoca Escola Valenciana www.escolavalenciana.org)
El proper dissabte 21 de febrer A LES 18 H. A SANT
AGUSTÍ, vindran muixerangues, gegants, cabuts, tabals
i dolçaines de totes les nostres comarques. Serà una
cercavila festiva per passejar València.
MUSEU COMARCAL DE L’HORTA SUD
www.museuhortasud.com

tf. 96.158.82.21

C/ Mare de Déu de l’Olivar 30.Torrent

Horari de dilluns a divendres de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. i dissabtes d’11 a 13 h. i
de 17 a 20 h.
Podeu conèixer una casa de principi del segle XX i com es vivia, així com moltes
eines del camp. US AGRADARÀ SEGUR. No es paga entrada, és de franc.
EXPOSICIÓ SOBRE LA BANDA DE L’EMPASTRE
Està a la casa de la Cultura de Catarroja, la visitarem totes les escoles del poble,
però està oberta a tot el públic per a visitar-la. Us agradarà, està molt bé.

