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MANIFESTACIÓ PER L'ESCOLA PÚBLICA I EN VALENCIÀ
L’AMPA, dins de FAPA, integrant de la Plataforma per l’Ensenyament Públic,
convoca demà dissabte 9 de maig a una manifestació en València (Pl. Sant Agustí)
a les 18 hores, baix el lema “Pel canvi educatiu”. Ens estem jugant el futur de les
noves generacions.
Us convidem a eixir al carrer el dissabte 9 de maig perquè volem dir Sí a l’escola
que volem.

MATRICULACIÓ
Els dies per a presentar les
sol·licituds són del 8 al 14 de maig.
L’alumnat de nou ingrés de 3 anys
és el nascut a l’any 2012. Per a
facilitar el lliurament de les
sol·licituds estem donant torn.
ATENCIÓ: també és el moment
de canviar d’escola si es
considera.

XXVIIIª TROBADA
D’ESCOLES EN VALENCIÀ
DISSABTE 30 DE MAIG
BENETÚSSER
Anem per segona vegada a
Benetússer, serà el dissabte dia 30
de vesprada i nit. El dia 25
repartirem el diari de la Trobada i la
carpeta record, en detall per la
vostra ajuda amb la donació de les
paperetes que vam fer a primers de
curs.
Apunteu-ho a l’agenda: El dia 30 a
Benetússer a passejar i jugar.

ESCOLA VIVA
PREMIS SAMBORI DE L’HORTA SUD
Aquesta vesprada, dia 8 de maig, a El Molí de
Benetússer és el lliurament dels premis comarcals
de l’Horta Sud del concurs Sambori de literatura en
Valencià. La nostra escola ha guanyat un premi, el
treball col·lectiu de 5 anys. L’acte serà a les 18 h. i
comptarà amb l’animació de Dani Miquel.
Felicitats a les dues classes guardonades.
ANIMACIÓ LECTORA
Al llarg de la setmana ha passat tot l’alumnat de
l’escola per la Biblioteca per fer una animació
lectora i veure com ha quedat de bonica.

JOC COOPERATIU
Aquesta setmana, organitzat per la Comissió de
Convivència, l’alumnat de Primària ha participat en
un joc cooperatiu entre cursos de diferent edat.
L’objectiu era estimular la confiança en un mateix/a i
en el grup, a més de ser conscients de les pròpies
emocions, exterioritzar-les i compartir-les. Moltes
gràcies a la gran quantitat de voluntariat que ha
participat.
RUTA MATEMÀTICA
L’alumnat de 1r va fer una ruta matemàtica pel pati
amb estudiants de Magisteri de La Florida.

Cal dir:

Per a pensar

PERRUQUERIA
No
PELUQUERIA

“Els somnis pareixen al
principi impossibles,
després improbables, quan
ens comprometem , es
tornen inevitables”.
Mahatma Gandhi

ESCOLA VERDA
Observeu com va el campet,
hem collit les faves i ara està
de guaret fins que el
preparem per a plantar les
carabasses.

AMPA
BERENARS SOLIDARIS

Recordeu que cada dijous continuen els berenars
solidaris.
Tot el que es recull va al fons per a l’AMPA, així com
la rifa que es repartirà pròximament. Tot això ajuda
als projectes i activitats de l’escola.

AGENDA CULTURAL
Si us agrada conèixer les nostres comarques, podeu anar de ruta amb les Trobades.
Ara queda la nostra i 2 més.
Dissabte 30 de maig de vesprada i nit a Benetússer.
Dissabte dia 6 a Santa Pola (el Baix Vinalopó i Baix Segura), i a Camp de Mirra i La
Canyada (L’Alcoià i el Comtat).

Una gorreta

MEGAFONIA

Cal que portem una gorra
per estar al pati, fa
moltíssima calor.

La cançó que escoltàrem la setmana passada es deia
“Lladres que entreu per Almansa” del grup Al Tall.
Ara estem escoltant “A mi m’agrada passejar” de Jordi
Tonietti.

FELICITATS
A Laura (5 anys B) i a
Carolina (4 anys A), futures
mestres que acabaren ahir,
dia 7 de maig les seues
pràctiques. Moltes gràcies,
us desitgem que gaudiu de
la feina de ser mestres.

La propera setmana escoltarem “Tens un cor tan gran” de
Bertomeu, música utilitzada per les Jornades de 5 anys.
Després, tornarem a passejar per les floretes.

