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ESCOLA VIVA

 Aquesta setmana ha anat al TAC per la Campanya Anem al Teatre; dilluns
l’alumnat de 2n cicle i el dimarts el 1r cicle.
 L’alumnat de 6é, dimecres va recórrer la ruta de “Ojos Negros” de Barraques a
Navaixes en bicicleta.
 L’alumnat de 2n va anar ahir dimecres a visitar el parc de Bombers de Catarroja.
 La nostra escola ha participat avui dijous a la Volta a peu: hem anat a la plaça
Major i allí, davant del mapa de les comarques del País Valencià, hem recordat la
batalla d’Almansa llegint l’auca del 25 d’abril i unes paraules sobre l’escola que
volem. També hem recordat els gentilicis dels pobles de l’Horta Sud.

MATRICULACIÓ
L’Ajuntament ha convocat unes reunions
informatives per a totes les famílies que
tinguen fills nascuts l’any 2012. Seran, el dia
5 (en castellà) i el dia 6 (en valencià), a la
Casa de la Cultura.
A L’ESCOLA, el dia 7, començarem a donar
torns entre les 9 i les 10 h.
ATENCIÓ: també és el moment de canviar
d’escola si es considera.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Donació de sang:
dilluns dia 4 a
l’autobanc, davant
de l’Ajuntament, i
el dimarts dia 5 al
Centre de Salut de
17 a 20’30 h.

FELICITACIONS
A Imma (3 anys A), Cristina (E.F. i 5é C) i
Anna (PT i 2n A), futures mestres que han
acabat avui dia 30 d’abril les seues
pràctiques, moltes gràcies, us desitgem
gaudiu de la feina de ser mestres.

DATES IMPORTANTS
A L’ABRIL
“Quan el mal ve d’Almansa
a tots alcança”
Amb aquesta dita popular, els
valencians han fet memòria de la
pèrdua de la batalla d’Almansa del
25 d’abril de 1707 (fa ja 308
anys). No fon una batalla qualsevol.
A partir d’aquesta data el Regne de
València va perdre “els furs” que li
havia atorgat Jaume I, amb el
Decret de Nova Planta de Felip V.
Tot açò ho recuperàrem no fa molt,
amb l’Estatut d’Autonomia.

14 d’abril de 1931: Dia de la
2ª República.

Cal dir:

Per a pensar

LLANTERNER
No
FONTANERO

Davant l’assassinat d’un mestre la setmana
passada a Barcelona, des dels governs no
s’ha fet cap acte de reconeixement a una
persona que va morir en acte de servei.
Imagineu si haguera estat un soldat com
altres
vegades
ha
passat,
quins
reconeixements se li fan, merescuts com
els que li calien al mestre assassinat.

PER UNA ESCOLA PÚBLICA
EN VALENCIÀ I DE QUALITAT
Hi ha una convocatòria de
manifestació per al dissabte dia
9 de maig, anoteu-ho a l’agenda.

AMPA
Per a tota la Comunitat Educativa
Pròxima reunió del AMPA. Dimarts, 5 de Maig
de 2015, a les 15:15 h.
Ordre del Dia:
1. Projecte Ordinadors.
2. Festa de fi de Curs (Organització Play Backs,
Tallers, Discomòbil).
3. Banc de Llibres.
4. Trobada Benetússer (Organització Taller).
5. Segur Escolar.
6. Precs i Preguntes.

CONCURS DE DIBUIX “DECABIKE”
Adreçat a l’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é dels
pobles
de
Catarroja,
Massanassa,
Benetússer, Alfafar i Sedaví.
El tema és “La festa de la bicicleta”, cal dur
els dibuixos a Decathlon Alfafar fins el dia 8
de maig.
Més informació al tf 96.318.21.00 de
Decathlon.

AGENDA

 PREMIS JOSEP CHULVI:
A Catarroja, avui dijous a la nit, es lliuren els premis Josep Chulvi per la normalització
lingüística. Els guardonats són: Un tall d’empastradors (organitzadors del centenari
de l’Empastre), L’Escoleta de Maru i el Voluntariat pel Valencià de l’Escola d’Adults
de Catarroja.
 FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA:
La 50a edició està en marxa als Vivers de València fins els dia 3 de maig. (Horari: de
10 a 14 h i de 17 a 21 h.) www.firallibre.com. Hi ha moltes activitats lúdiques per
xiquets tots els dies. Entreu a la web i mireu quin dia us va bé anar.
 TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ:
Dissabte 2 de maig de vesprada a L’Alqueria de la Comtessa (La Safor-Valldigna) i
dissabte 30 de maig de vesprada a Benetússer (l’Horta Sud).

