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ESCOLA VIVA
Bicicleta: L’alumnat de tota l’escola ha estat practicant a anar amb la bicicleta a
l’hora d’E.F. i l’alumnat de 5é va anar de ruta al port de Catarroja el divendres dia 29
de maig. Molt bona experiència.
Parc Adai: L’alumnat de 4 i 5 anys va estar de viatge de fi de curs el dilluns i
dimarts passats. S’ho passaren molt bé.
Jornades d’Expressió de 4ts: L’alumnat de 4t està enregistrant l’obra “L’illa de
tresor” a la ràdio i, a més a més, estan gravant-los en vídeo mentrestant interpreten.
L’experiència està resultant molt enriquidora.
Trobada d’Escoles en Valencià a Benetússer: La nostra escola va participar el
dissabte passat assistint a la Cercavila i atenent el taller de l’Empastre. Va ser un
èxit.
Obres de la façana nord: El passat dijous van acabar de posar unes reixes de
ventilació per al soterrani. Ja han acabat. La tanca, posada des del 20 d’octubre de
2014, estem esperant que l’Ajuntament ens la lleve per poder fer la representació de
El Circ per part de l’alumnat de 6é.

ESCOLA VERDA

FELICITACIONS

Jardí i pati: Tenim el programa de goteig a
tot el jardí. A més a més el conserge està
regant el pati d’E.I. per minimitzar la pols els
dilluns i dimecres de matí, des de primera
hora fins el pati.
Hort: Les carabasseres i la dacsa van
creixent, ho cuidarem durant l’estiu, i si tot
va bé collirem a finals de setembre, pot ser
les dues collites.

A les famílies que van participar
en la Trobada d’Escoles i en el
nostre taller de l’Empastre: Va ser
un
èxit de participació. Moltes
gràcies.
A les netejadores: Pel seu treball
de manteniment de la nostra escola,
ara estan passant la polidora per tot
l’edifici de Primària.

ESCOLETA D’ESTIU EN TIRERETA:
Preguntar a l’escola matinera, a l’escoleta
en Tirereta (dins l’edifici de La Florida) o ací
a l’AMPA.
Tf
96.127.32.46. facebook i bloc
http//entireretaludoteca.blogspot.com.es/.
(Reforç escolar, taller de teatre, danses del
món, activitats multiesport, anglés i
expressió plàstica).

Per a pensar

Cal dir:

“Perquè hi haurà un dia que no podrem
més i llavors ho podrem tot”.

PAPALLONA
No
MARIPOSA

Vicent Andrés Estellés

INFORMACIONS DES DEL CENTRE
RELIGIÓ O ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
Si alguna família ha decidit que vol canviar de Religió a Alternativa o d’Alternativa a Religió cal que
passe per direcció abans del dia 21 per emplenar el full corresponent. A setembre no es poden
realitzar els canvis, són ara a juny per poder planificar els grups.

BEQUES DE MENJADOR
CONTINUEM SENSE NOTICIES, ESTEM A L’ESPERA DE CONSELLERIA. US AVISAREM
URGENTMENT.

TRANSPORT I ESCOLA MATINERA
Tenim al despatx uns fulls de l’Ajuntament, si us interessen passeu a recollir-los. El de l’escola
matinera el recollim ací a l’escola i el del transport cal presentar la sol·licitud a l’Ajuntament, entre el
15 i el 30 de juny.

HORARI DE RECOLLIDA DEL MENJADOR DE JUNY
L’eixida és a les 14’30 i fins les 14’45 h. PER LA PORTA DE LA FLORIDA, doncs no tenim suficient
personal per obrir la de les bicicletes.

AMPA
FESTA FI DE CURS
Anoteu a l’agenda familiar
que el divendres dia 19
serà la festa de fi de curs,
com sempre de vesprada
i nit. Enguany hi haurà
tallers,
actuacions
diverses de l’alumnat i
sopar de cabasset.

AGENDA CULTURAL


XXVIIe GRAN FONS MASSANASSA
Demà dissabte dia 7, a partir de les 11 h hi haurà curses per edats fins a 15
anys. A les 19 h. Serà el torn dels majors.
Les inscripcions dels adults ja estan tancades. Podeu veure detalls a la web de
Colla el Parotet. Són 15 Kms i 10’5 són per la Marjal i el Parc Natural de
l’Albufera.
Per als menuts les inscripcions són allí mateix fins a 1 hora abans de la prova,
en l’avinguda nova junt a la Plaça de les Escoles (on està l’Ajuntament).
 TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Demà dissabte dia 6 de vesprada serà a La Canyada i El Camp de Mirra (L’Alcoià i el Comtat) i
també a Santa Pola (al Baix Vinalopó)
 FOLKSONA 2015
Del 21 al 27 de juny a Agullent (la Vall d’Albaida), és un campament musical per gaudir de la
música. Més detalls a la web de la nostra escola.
 LLIBRES SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL PER A MENUTS:
D’ON VENIM? de Peter Mayle, Ed. Beascoa.
SEXE... QUÈ ÉS? De Harris, HR / Emberley, M (2002), Ed. Serres, Barcelona.

