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ESCOLA VIVA
 Padrins lectors
A les classes estan preparant l’activitat per al dijous 23 d’abril de
vesprada. És el Dia Internacional del Llibre i dels Drets d’Autor.
El dia 2 d’abril va ser el Dia Internacional del Llibre Infantil.
 Obres a l’escola
Com ja sabeu, estem en marxa amb les millores del soterrani i de la façana de l’escola i
estem insistint en la petició d’adequació de l’antiga casa del conserge i la millora dels
serveis de 3rs i 4ts.
 Pintura de colors al pati
El dijous sant i els dies entre Pasqües de la setmana passada, el conserge ha estat pintant
tot el que ha pogut al pati. Aquesta setmana continua en marxa.
 Provant la nostra ràdio
L’alumnat de 5é B amb el seu tutor Joan ja han fet la primera prova en directe, i aquesta
setmana, Joan ens ha explicat al claustre com poder fer-ho amb el nostre alumnat. Ací us
posem l’enllaç per poder escoltar-ho:
http://escolajaume5eb.blogspot.com.es/2015/03/primer-programa-de-radio.html

ESCOLA SOLIDÀRIA
Continuem amb la recollida
de taps de plàstics. Ho
tenim davant del despatx.

ESCOLA VERDA
Collita de faves: El
dimarts dia 7 algunes
famílies van estar collint
faves, doncs el camp no
entén
de
vacances
d’escola. Ahir dijous vam
continuar-la.

JUNTA
QUALIFICADORA
Fins al 30 d’abril hi ha
de
temps
per
a
inscriure’s per poder fer
les proves.

AMPA
El passat dia 30 de març es va renovar la junta de l’AMPA.
Des d’ací volem donar les gràcies a la Presidenta i Junta
anterior per tot el treball fet per l’escola i per a totes les
famílies de la nostra Comunitat d’Aprenentatge. Ens agradaria
seguir comptant amb vosaltres per aconseguir l’escola que
volem.
NOVA JUNTA DE L’AMPA:
Presidenta: Verònica Ramírez (mare de Dídac de 3r A).
Vicepresidenta 1a: Ramona Atienza (mare de Juan Antonio de
5aB).
Vicepresidenta 2a: Silvia Hervás (mare de Paula 3r A).
Vicepresidenta 3a: Clara Camacho (mare de Inés 3r A i de
Victoria de 5aA).
Secretària 1a: Cristina Pla (mare de Joan de 3r B i de Laia de
4aA).
Secretària 2a: Inma Almudéver (mare d’Helena de 5aA i de
Miquel 5aB).
Secretària 3a: Trinidad Márquez (mare d’Angel de 4t B i
d’Helena de 5aB).
Tresorera: Carolina Casañ (mare de Carola de 1r B).
Volem donar les gràcies a totes les famílies sòcies de l’AMPA,
que amb la seua aportació i col·laboració fan possibles les
activitats que desenvolupem per a la nostra escola.

Per a pensar

Cal dir:

“Cal sentir el pensament i pensar el sentiment.”

EL REGLE
No LA REGLA

Miguel d’Unamuno

MATRÍCULA A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Com tots els anys, des de l’Ajuntament es convoca a les famílies que tinguen un/a
fill/a nascut/a a l’any 2012 a una reunió informativa respecte de l’escolarització. Serà
la primera setmana de maig.
El calendari per lliurar les sol·licituds serà del 8 al 14 de maig.

AGENDA CULTURAL
Podeu anar de Trobades pel País Valencià i conèixer diferents comarques i maneres de parlar el
nostre estimat valencià, eixe tret d’identitat del que tant es parla.
Demà, dissabte dia 18 a Tàrbena (La Marina Baixa), des de les 10’30 fins la vesprada.
Diumenge, dia 19, a Xaló (La Marina Alta), a Alginet (La Ribera), les 2
fan 30 anys de trobades. També el diumenge, dia 19, a Benifairó de les
Valls (Camp de Morvedre).

50 anys de la FIRA DEL LLIBRE
Del 22 d’abril al 3 de maig als Vivers de València.

FELICITACIONS








A la nova Junta de l’AMPA per
acceptar el repte de seguir
treballant i aconseguint l’escola
que volem i amb l’agraïment més
sincer a la Junta que ha acabat.
Al Forn de Molinos que ens va
acollir i ajudar a coure les mones
de Pasqua de 1r i 2n.
Per menció especial de part del
Forn de Molinos, per la decoració
dels ous de Pasqua a les seues
mones: Clarissa de 1r B, Noèlia i
Alba de 1r A.
A les famílies que van vindre el
dimarts 7, en vacances de Pasqua,
i ahir a collir faves.
Volem també donar l’enhorabona
per les medalles obtingudes en el
Trofeu Mediterrani de Gimnàstica
Rítmica de Guadassuar: Medalla
d’or a Sara Moncholí de 5é A, en la
categoria Individual Aleví de Mans
Lliures. Medalles d’or a Lucia
Moncholí de 3r A i a Natàlia Hervás
de 3r B en la categoria de Trio
Benjamí de Mans Lliures.

“TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
DISSABTE 30 DE MAIG A BENETÚSSER.
Durant el curs tenim moltes activitats al voltant de la
Trobada: hem participat en el concurs de cartells, en el
concurs Sambori de literatura en valencià, participarem
en la Volta a Peu, i en la Trobada Musical. També hem
venut samarretes de “l’Escola que volem” que tindrem
d’ací uns dies.
Volta a Peu
És uns dels actes de presentació de la Trobada
d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud i serà el dijous 30
d’abril. Anirem a la Plaça Major i ens situarem junt al
Mural del mapa de les comarques del País Valencià
que vam posar en record de la Trobada a Catarroja el
2014.

RACÓ DE L’ALUMNAT
BEETHOVEN
Ludwing van Beethoven va nàixer el 16 de
desembre de 1770 a Bonn i va morir el 26
de març de 1827 a Viena. Fou un
compositor, director d’orquestra i pianista
alemany.
El seu llegat musical es va estendre,
cronològicament, des del classicisme fins a
començaments del romanticisme musical.
5a simfonia
Beethoven va compondre entre 1804 i 1808 la simfonia
5ª en do menor, op 67, que és la música que estem
escoltant ara per megafonia.
Comença amb el distintiu motiu de 4 notes “curt-curtcurt-llarg”(ta- ta-ta-TAA) repetit 2 vegades.
5éB

