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INFORMACIONS DES DEL CENTRE I AMPA
COMISSIÓ BANCS DE LLIBRES: Tenim molt de treball a fer i necessitem ajuda, PER
FAVOR, si podeu passeu a anotar-vos al despatx i us posarem en contacte amb l’equip
que ja està en marxa. Moltes gràcies. Aquest treball és per a totes les famílies.
BEQUES DE MENJADOR: Continuem sense notícies, estem a l’espera de Conselleria. Us
avisarem urgentment.
TRANSPORT: Estem pendents de la informació de l’Ajuntament.
MATINERA: Estem per a decidir-ho al Consell Escolar, us informarem.
HORARI DE RECOLLIDA DEL MENJADOR
DE JUNY: L’eixida és a les 14’30 i fins les 14’45
h. que tanquem les portes.
FESTA DE FI DE CURS: Anoteu a l’agenda
familiar que el divendres dia 17 serà la festa de
fi de curs, com sempre de vesprada i nit, està
coordinada i organitzada per l’AMPA. Enguany
hi haurà tallers, actuacions diverses de
l’alumnat i sopar de cabasset.

ESCOLA VIVA

FELICITACIONS

Bicicleta: L’alumnat de tota l’escola ha estat
practicant la bicicleta a l’hora d’E.F. dins del circuit
que tenim al pati de l’escola. Molt bona experiència.
Estaria bé utilitzar-la com a transport per a vindre a
l’escola.
Eixides de fi de curs: L’alumnat de 4 i 5 anys se’n
va 6 i 7 al Pla d’Estivella. L’alumnat de 6é se’n va
els dies 6,7 i 8 a fer multiaventura a Venta del Moro.
L’alumnat de 5é se’n van els dies 7 i 8 a Xativa a
Casa Blanca, i els de 3 anys serà el dia 13 a
Vialdea.
Jornada d’Expressió Mares i Pares: Serà el dia
14 de juny, ja us direm on és.
Jornades d’Expressió de 4ts: Serà el dia 20 a la
Casa de la Cultura.
CIRC de 6é: Serà el dia 21 de matí, al pati.


Als delegats i delegades que han
assistit a l’assemblea de delegats de l’escola,
Gràcies. (6é A Daniel Agud i Sara Moncholí,
6é B Lucia Vilches, Adrián Fernàndez i Joan
Marí, 6é C Laura Molero, Rubén Ortega i
Ibrahima Georges, 5é A Sergio Cotrina i Laura
Vila, 5é B Maria Salas, Dario Fortuny i
Francisco Moreno, 4t A Inés Miguel i Juan
Roselló, 4t B Jiale i Marta Soler, 3r A Hugo
Escriche i Amàlia Fortea, 3r B Neus Tomàs i
Joel Ramas, 2n A Oscar Cano, Laia Luna i
Noèlia Soria, 2n B David Lucas i Sara Guillem,
1r A Enric Corvillo i Victòria Miguel, 1r B
Roberto Penella i Lucia Aragón.

A les netejadores: Pel seu treball de
manteniment de la nostra escola, doncs amb el
pati que tenim de natura, ja podeu imaginar.

ESCOLA VERDA
 Jardí i pati: Tenim el programa de goteig a tot el jardí i, a més a més, quasi acabada
l’aspersió per al pati d’E.I., per minimitzar la pols.
 Hort: Seguirà de guaret fins setembre.

Cal dir:
BOLQUER
No
PANYAL

PER A PENSAR
"La vida és com anar en
bicicleta. Si vols mantenir
l'equilibri no pots parar".
Albert Einstein
ESCOLETA D’ESTIU EN TIRERETA
(Associació Veles i vents):
Del dia 22 de juny al 31 d’agost, de 8 a 15 h.
Servei de menjador i fins les 18 h. opcional.
Xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys.
Tf
96.127.32.46. facebook i bloc
http//entireretaludoteca.blogspot.com.es/.
Reforç escolar, taller de cuina, danses del
món, multiesport, jocs en anglès, piscina i
expressió plàstica.

“A L’ESTIU TOT EL MÓN VIU”
Ja ens queden pocs dies per
arribar a l’estiu (dia 21 de juny, el
darrer dia d’escola).

AGENDA CULTURAL

 XXVIIIª GRAN FONS A MASSANASSA
Demà dissabte dia 4, a partir de les 11 per als menut i a les 19 h. per als majors.
Les inscripcions dels adults ja estan tancades. Podeu veure detalls a la web de Colla el
Parotet. Són 15 Km 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 h. abans de la prova. Avinguda Nova,
junt a Plaça de les Escoles (on està l’Ajuntament).



HORA

CATEGORIA

EDAT

DISTÀNCIA

11 h.

Discapacitats (no competitiva)

11’15 h.

No competitiva

Fins 5 anys

100 m.

11’30 h.

A (xics-xiques)

De 6 a 8 anys

540 m.

11,45 h.

B (xics-xiques)

De 9 i 10 anys

1.080 m.

12 h.

C (xics-xiques)

D’11 a 12 anys

1.620 m.

12’15 h.

D (xics-xiques)

De 13 a 15 anys

2.160 m.

100 m.

TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ: Avuí de matí s’ha celebrat una Trobada a Viver,
a l’Alt Palància. Diumenge dia 5 a partir de les 10 h. serà la darrera trobada de 2016 a
Benassal, organitzada pel Maestrat Viu d’Escola Valenciana.

CINEMA A L’ESCOLA
La Comissió de Somnis Màgics té el gust de convidar-vos el
proper dia 10 de juny a gaudir de la pel·li “ La cançó del
mar”. Vols gaudir del cinema a l’escola? Vols gaudir del
cinema en valencià? Vols sopar al cinema de l’escola?
No ho dubtes i vine tenim
una sorpresa per a tots!!!!
Recorda:

Dia: 10 de juny. Hora: 21:15

