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DATA: 1 d’abril de 2011    
 Nº: 718                                      CURS:  2010-2011                     

ESCOLA EN VALENCIÀ:  
ARA CAL DIR 

UN GRAN SI A L’ESCOLA PÚBLICA 
I A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ. 

DISSABTE 2 d'abril.  

Ja no val això de dir: Està tot malament. I quedar- se a casa. Cal moure’s. 

 
 
 
 
 
 
 

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ  
D’ací a la nostra Trobada de l’Horta Sud a Silla el dia 16 d’abril hi ha un munt de coses. 
Aquest diumenge dia 3 s’inicien a Sagunt i Alacant , si voleu ja sabeu  que podeu assistir. 
La propera setmana es realitzarà la Trobada Musical a Silla, de la nostra escola en 
representació anirà l’alumnat de 4t. 
Les samarretes les repartirem el proper dijous dia 7, i les carpetes amb el programa el 
dilluns dia 11. 
Reserveu-vos el dissabte 16 de vesprada i nit, per a la trobada a Silla. 
 

PADRINS LECTORS 
 
Hui desprès del pati hem fet l’activitat dels Padrins Lectors que 
vam fer l’any passat,  ja que va estar molt be i va agradar molt. 
L’alumnat dels cursos més alts han llegit un conte al pati a 
l’alumnat del cursos xicotets i han quedat molt contents.. 
És una activitat dintre de les moltes que es poden fer al mes d’abril 
que és el mes del llibre. 
 

El pròxim 2 d’abril es commemora en tot el món el Dia del Llibre Infantil i Juvenil, 
coincidint amb l’aniversari del popular escriptor danès Hans Christian Andersen.  
És l’autor de contes tan coneguts com L’aneguet lleig compliria 200 anys. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

CCaall   ddii rr ::   
  VVEENNTTAALLLL  
NNoo    PPAALLMMIITTOO  

 ESCOLA VIVA  
Visita al port i Albufera:  
L’alumnat de 4t del passat 
dimarts va realitzar una 
excursió amb monitors de 
l’Ajuntament al port de 
Catarroja i a visitar la Barraca 
Museu que hi ha al costat de 
l’Escola de Capataços. 
Comunitats d’Aprenentatge:  
Avuí mateix el professorat de 
l’escola i un grup de mares i 
pares ha assistit a una sessió 
de formació sobre aquest tema 
per tal de veure la seua 
aplicació real a l’escola. 
Hort:  Les creïlleres estan  
creixent al seu ritme. Aquesta 
setmana Luís el conserge ha 
llevat les males herbes, hem 
tirat al camp un adob i les hem 
regat. La previsió de la collita 
serà per a primers de juny. 
Cal seguir observant el seu 
creixement. 

 

ESCOLA VERDA  
EL JARDÍ DELS CIENTÍFICS DEL FUTUR 
El diumenge 3 d’abril al Jardí Botànic, se celebra 
la sisena edició del concurs Experimenta. Els 
protagonistes són els estudiants de Secundària, 
els quals presenten els seus treballs. 
Grans i menuts podran observar i entendre 
fenòmens sorprenents explicats pels mateixos 
alumnes. També hi ha un taller per als menuts, 
“Fisicalàndia”. 

Més informació a www.jardibotanic.org 

AGENDA CULTURAL 
 

TALLER DE CATXERULOS:  
Els dissabtes 28 de març i 4 d’abril 
es poden fer catxerulos al Museu 
Comarcal de L’Horta Sud. 
www.museuhortasud.com/documents
/ACTIVITATS.pdf 
c/ Mare de Deu de l’Olivar 30, 
Torrent.  Tf. 96.158.82.21 
 

INFORMACIÓ DE L’AMPA I DE LA 
DIRECCIÓ 
La reunió del mes d’abril:  
Serà el proper dimarts dia 5 a les 21’30 h ací a l’escola. 
És una reunió de la Junta de l’AMPA però oberta a tots 
els pares i mares. 
Millores a l’escola:  
La vivenda del conserge de l’escola (que ja no viu ací des 
de novembre del 2009) l’Ajuntament està reformant-la per 
a un espai d’escola, avança però a poc a poc. 
Vacances de Pasqua  
Enguany seran del 21 d’abril al 2 de maig inclosos. 
 

PER A PENSAR 
No em preocupa el crit del violents, dels corruptes 
que s’enriqueixen des del poder, dels deshonestos, 
dels sense ètica. El que més em preocupa és el 
silenci dels bons. 

MARTIN LUTHER KING  
 

ENHORABONA  
El passat dimecres dia 30 de 
març, el nostre mestre 
d’Educació Física i Secretari, 
Xavi va augmentar la família. 

Ha nascut Mireia, 
i ella i la seua 
mare estan d’allò 
més bé. 

MATRÍCULA A LES ESCOLES DE 
PRIMÀRIA 

Totes les famílies que tinguen un/a fill/a nascut/a a l’any 
2008, des de l’Ajuntament se’ls convocarà a un reunió 
informativa per tal de fer les sol·licituds d’escolarització. 
El període per presentar les sol·licituds serà entre el 5 i 
16 de maig. 
TAMBÉ ÉS EL MOMENT DE CANVIAR-SE D’ESCOLA 
SI ES CONSIDERA, durant el curs no es pot. 
RESERVA PER A 1r D’ESO  
L’alumnat de 6é de l’escola ja ha fet la reserva a l’IES 
Berenguer Dalmau de Catarroja. 
 


