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FELICITACIONS
Des de El Full volem felicitar a aquests alumnes que el dijous 4 de febrer es van
oferir voluntaris i van treballar de valent amb Vicent M. i Vicent Muñoz (mestre
d’E.F.) per ajudar a posar la sorra al terrari del pati dels xicotets. Moltes gràcies a
tots ells, van ser uns valents solidaris i van fer una gran tasca.
Van ser tots aquests: De 5é B Hèctor
Beltrán,
Eric
Martínez,
Carlos
Fernàndez, Isabel Pérez, Maria Ferrer,
Dario Fortuny, Valentina Gil, Francisco
Moreno i Yovanna Talavera, de 5é A
Laura Vila, de 6é C Rubén Ortega, de
3r A Sandra Borràs i de 2n B Olivier
Pelàez.
MOLTES GRÀCIES DE PART DE
TOTS ELS XIQUETS I XIQUETES
D’EDUCACIÓ INFANTIL.

ESCOLA SOLIDÀRIA
A la nostra escola, a la vidriola que hem tingut al despatx des d’abans de Nadal,
hem recollit 432,78 € per la campanya “UN EURO LLAVOR DE SOLIDARITAT”.
Enguany Escola Valenciana ha
realitzat aquesta campanya dins
de l’educació en valors. Es fa la
recollida en tots els centres
participants i es fa un donatiu
conjunt a ACNUR, per ajudar als
refugiats sirians.

AMPA

ALUMNAT DE PRÀCTIQUES

La setmana passada l’assemblea
de l’AMPA va aprovar el seu
pressupost per al 2016. Ja sabeu
que l’AMPA subvenciona gran
part de totes les activitats de
l’escola.

Des de “El Full” volem donar la benvinguda a tot
l’alumnat de pràctiques que aquests dies està
arribant a l’escola:
Eva, Alberto, Marta, Mª José, Glòria, Javier, Patricia,
Rocio, Carolina, Sherezade, Lorena, Mireia, Jose,
Carla, Aroa, Iris i Pilar.

PER A PENSAR
“La energia i la persistència
conquereixen totes las coses”.
Benjamin Franklin
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XXIXª TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
SAMBORI, concurs de literatura en valencià
La nostra escola va lliurar ahir dia 11 els treballs de l’alumnat al Concurs Sambori a nivell de la
Comarca de l’Horta Sud. A veure si tenim algun classificat per a la fase de País. Ja us
informarem. Aquests són els treballs fets i presentats des de l’escola:
-

Treball col·lectiu de 5 anys, amb “Marta no té por”.
Júlia Ferrús de 2n A, amb “El clarinet i la pedra verda”.
Gal·la Pelàez de 2n A, amb “El gos i la seua família”.
Clarissa Pérez de 2n B, amb “El germà marcià”.
Celia Merlos de 2n B, amb “L’aventura”.
Lucia Pastor de 3r A, amb “L’osset bru”.
Irene Lleida de 3r B, amb “La princesa i els animals”.
Joan Rios de 4t A, amb “La joguina maleïda ”.
Marta Soler de 4t B, amb “Sofia i el gran viatge”.
Joan Beltran de 6é A, amb “Pere “El diferent””.
Alba Coronado de 6é B, amb “La bicicleta màgica”.
Xavi Castelló de 6é B, amb “El secret d’Egipte”.
Clara Codoñer de 6é B, amb “Viatjant pel temps”.
Ana Mª Villar de 6é C, amb “El pintor de llops”.

SOPAR D’HIVERN GUAIX
Dissabte 20 de febrer. Es lliurarà un homenatge a l’Orfeó
d’Aldaia i al final del sopar alguna sorpresa. Si voleu anar
podeu preguntar a direcció i us direm què cal fer.
SAMARRETES
Les tenim exposades a l’escola.
El pagament podeu
fer-lo en efectiu al despatx o per
transferència al nº de compte de l’AMPA:
ES3131590005011668031519
AMICS D’ESCOLA VALENCIANA
Dins de la web escolavalenciana.org podeu trobar la campanya fes-te amic d’Escola
Valenciana. Tenen una desgravació fiscal del 50%.

ESCOLA VIVA

ESCOLA VERDA

Aquesta setmana l’alumnat de 4 i 5 anys ha anat
al teatre en anglès.

L’HORT
Tenim
els
encisams
acabats de regar i van
creixent a poc a poc.
JARDÍ D’INFANTIL
Al pati d’Educació Infantil
tenim ara fa poc un jardí on
han plantat bulbs de
floretes. Aquesta setmana
han pintat
un cartell
preciós del jardí nou.

