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INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES
Beca Menjador: Recordeu que aquells alumnes becats en aquest curs tenen
inclós el mes de juny i està ja pagat. Està per eixir la convocatòria d’ajudes per al
proper curs, us mantindrem informades.
Matriculació: El període de presentació de sol·licituds per a famílies de nova
incorporació, amb fills o filles nascuts a l’any 2014, o que demanen un canvi de
centre serà del 22 al 29 de maig. Com cada curs, l’Ajuntament convocarà dues
reunions informatives el 15 i el 16 de maig per la vesprada. A la nostra escola tindrem altre dia de
portes obertes el dimecres 10 de maig a les 9:30h per a famílies interessades en conèixer-nos.
Certificat metge: Quan l’alumnat passa d’Infantil a Primària cal renovar el certificat metge que tenim
a l’escola, així que quan feu la revisió dels 6 anys cal que porteu a Direcció una còpia del certificat
que us faran.
Religió / Valors: Recordeu que si penseu canviar d’opció per al proper curs teniu des d’ara fins al
final de curs per a sol·licitar-ho. A setembre no es pot realitzar cap canvi.
Objectes Perduts: Als vestuaris tenim un munt de roba que ha perdut l’alumnat
durant aquest curs. Per favor, si trobeu alguna peça en falta passeu a fer una
ullada, ja que a final de la propera setmana ho recollirem tot i ho portarem a
Càrites. Moltes gràcies.
Berenars Solidaris: Recordeu que cada dijous hi ha berenars solidaris del AMPA. Aquestes últimes
setmanes l’aportació rebuda es donarà al projecte de cinema de l’alumnat de 5 anys, que estrenarà la
seua pel·lícula “La volta al món en 80 dies” el 2 de juny per a tota l’escola.
Beques per l’alumnat d’escoletes infantils de 0 a 3 anys: Enguany la sol·licitud d’ajudes de
Conselleria d’Educació per a les escoletes de 0 a 3 anys s’ha avançat al mes de maig, hi ha que
sol·licitar-les entre el 8 i 26 de maig a l’escoleta infantil on vagen a estar matriculats els vostres fills o
filles el proper curs.
FORMACIÓ COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
Aquesta setmana diferents membres de la comunitat
educativa hem reflexionat junts sobre l’educació a la infància i
la violència de gènere a partir d’un videofòrum proposat per la
Comissió de Convivència. Moltes gràcies per l’organització i
per la participació.
Aquestos espais de diàleg són molt enriquidors per als assistents i ajuden a millorar les actuacions
amb els nostres fills i filles.

FELICITACIONS A L’ALUMNAT DE PRÀCTIQUES
Des de El Full de la nostra escola volem donar les gràcies i felicitar a tot l’alumnat de pràctiques que
ens ha acompanyat des de febrer i que acaba entre hui i dimecres 10 de maig. Confiem que hagueu
aprés molt, que gaudiu sent mestres i que s’emporteu un bon record de la nostra Comunitat
Educativa. Molta sort a tots i totes.
ESCOLA VIVA
EIXIDES:
● Ahir els alumnes del cicle d’Educació Infantil van visitar el trenet a
vapor que hi ha en el Parc La Granja de Burjassot.
● Hui ha tornat l’alumnat de 6é de l’Escola de la Mar en Borriana i ho
han passat fenomenal fent convivència i aprenent activitats de
nàutica!
● El dijous 11 l’alumnat de 4t anirà a Manises a la Trobada Musical
que es celebra amb motiu de la Trobada d’Escoles en Valencià de la
nostra comarca.
● L’alumnat de 6é, el divendres dia 12, farà l’eixida en bici a la Via Verda de “Ojos Negros”.
SETMANA DEL MEDI AMBIENT: Aquesta setmana l’alumnat de 2n ha col·laborat
amb una activitat proposada per l’Ajuntament de Catarroja per a conscienciar a la
ciutadania de la quantitat d’excrements dels gossos que hi ha als carrers a la nostra
població. Han triat el lema “No Volem Caques”. Al mateix temps han practicat
continguts que estan aprenent a les classes d’Educació Física sobre orientació
espacial, utilitzant mapes per situar-se i ubicar punts i rutes.
HORT: Tenim quasi a punt per collir els encisams de l’hort, els propers dies anirem fent collita per
classes i comptarem amb l’ajuda de Vicent Moreno.

PER A PENSAR
Paulo Freire va nàixer el 19 de setembre de 1921 a Recife (Brasil). El
pedagog va defensar que la base de l’educació és el diàleg que no manipula
ni imposa ni domestica, és a dir: que ens iguala i ens fa lliures. Aquell que
permet que el mestre i l’alumne aprenguen junts a través de l’experiència.
Freire va morir el 2 de maig de 1997 a Sao Paulo, aquesta setmana s’ha
commemorat el 20 aniversari. Recordem el seu compromís i l’amor que sentia
per l’ensenyança.
Ens deixà pensaments com aquest:

“No hi ha canvi sense somni, igual que no hi ha somni sense esperança.”
Paulo Freire.
AGENDA CULTURAL
ÒPERA: “La Traviata” els dies 5 i 6 de maig a les 20:30h a l’Espai Rambleta en València. Una obra
mestra basada en la cèlebre “Dama de las Camelias” d’Alexandre Dumas amb la música de Giussepe
Verdi.
TROBADES EN VALENCIÀ El dissabte dia 6 de maig de matí les trobades seran a Vinaròs (Baix
Maestrat) i Vallada (La Costera). El diumenge 7 a Borriol (Plana Alta). Així podeu conèixer el país i les
diferents varietat del parlar valencià.

