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ESCOLA VIVA
CARNESTOLTES
Com sabreu pels vostres fills i filles, estem amb el projecte de Carnestoltes des del
dijous dia 23. Cada dia seguim el manament d’En Carnal i el dimarts 28 de febrer
realitzarem una cercavila per fora de l’escola una estona de vesprada.
Eixe dia durem la disfressa que hem acordat a classe. De segur que ho passarem molt
bé.
Tindrem portes obertes des de les 15 a les 16’30 h.
JORNADA DE RÀDIO ESCOLA A XÀTIVA
Demà dissabte 25 de matí, alumnat de 6é representant de la nostra escola
farà de periodistes en la II Jornada de Ràdio Escola que organitza Escola
Valenciana a la Casa de la Cultura de Xàtiva. De segur que ho fan molt bé,
com a professionals.
JARDÍ
Ja estan eixint les plantetes de les floretes que han plantat al nou jardinet de 5 anys, també hem
intal∙lat el goteig.
HORT
El dijous vam plantar per fi al nostre campet. Degut als mals oratges i pluges no
vam poder plantar les creïlles a primers de gener i per això hem plantat encisams
entre tot l’alumnat de l’escola i uns quants voluntaris. Moltes gràcies.
Per la vesprada vam posar les mànegues per a regarlos suficientment.
PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL
Estem preparant l’espai per a una caseta de jocs de pati a Infantil. Quasi està
apunt, tenim la caseta encomanada, convocarem un dissabte per muntarla.
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Ja està feta la comanda de samarretes total de l’escola, esperem que
estiguen per a primers d’abril, en quan les tingam us les farem arribar. Si no
les vareu encomanar i en voleu, pregunteu a Direcció.
La Trobada a Manises és el dissabte dia 20 de maig.
Aquesta és la 30ª trobada a l’Horta Sud. Per fi hem completat la volta a tots
els pobles de la comarca, doncs Manises va ser el primer, i ho celebrem. La
nostra escola ja va participar a la primera l’any 1986.
També participarem a la Volta a Peu i a la Trobada Musical.
Després de cada Trobada a alguns pobles van sorgir associacions per la
llengua, a Torrent l’any 1998, “LA GAVELLA. Moviment per la llengua”, a
Alcàsser l’any 2009 “LA FIGUERA. Col∙lectiu pel valencià”, a Massanassa
l’any 2010 “LA FONT CABILDA”, i a Sedaví l’any 2016 “El bolinxo”.

PER A PENSAR

CAL DIR

Primer s’emportaren als negres,
però a mi no m’importà perquè jo no ho era.
De seguida s’emportaren als jueus,
però a mi no m’importà perquè jo tampoc ho era.
Després detingueren als retors,
però com jo no sóc religiós, tampoc em va importar.
Més tard apressaren a uns comunistes,
però com jo no sóc comunista, tampoc m’importà.
Ara em porten a mi,
però ja és massa tard.
“Bertolt Brecht”, poeta alemany del segle XX.
I.. SABEU que passà el 23 de febrer de 1981?
De la que ens vam lliurar...

TOVALLÓ
i no
SERVILLETA

AGENDA CULTURAL
“TANCAT DE LA PIPA” Per a visitarlo entreu a www.tancatdelapipa.net , el tenim al nostre poble
just a les portes de L’Albufera. Podeu reservar una visita guiada amb una biòloga.
“LA AMENAZA DEL PIRATA BARBA NEGRA” Teatre al TAC de Catarroja, diumenge 26 a les 18h.
“FESTA CARNESTOLTES: CONCERT DE MARCEL EL MARCIÀ” La vesprada
del 28 de febrer, a les 17:30h, al Parc del Secanet, junt a l’escola. Organitza
l’Ajuntament de Catarroja.
LECTURES INTERESSANTS:
“La meva primera guia sobre l’hort urbà”, de Josep M. Vallés, ed. La Galera.
“A mi, què em passa?”, de Carme Morera i Tona Català, ed. Vincle. Sobre
aquest llibre que narra en primera persona les vivències d’una xiqueta molt
especial farem una Tertúlia Dialògica el proper 10 de març a l’escola, i esteu
convidats i convidades a participar.
ESCOLA SOLIDÀRIA: RECOLLIDA DE TAPS
Podeu portar taps de plàstic a l’escola. Emilio, el conserge nou, se’ls
emportarà per a FELCAN, Protectora d’animals a Paterna.

PORTES OBERTES A LA NOSTRA ESCOLA
La nostra escola tindrà portes obertes per a les famílies d’alumnat
nascut l’any 2014 el dimecres dia 1 de març, a les 9’10h i a les 16’40h.
La invitació la repartirem a les escoletes el dijous 23 i divendres 24.
Visitarem tots els espais de l’escola i després us explicarem el
funcionament i el treball que fem com a Comunitat d’Aprenentatge.
Si conegueu famílies que tenen fills/es del 2014, els podeu convidar a vindre.
A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE 6é
Demà, dissabte 25, de 10h a 13h Florida Secundària té portes obertes, per si us pot interessar.

