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ESCOLA SOLIDÀRIA
Berenars solidaris:
Des de l’AMPA donen
les gràcies a totes les
famílies que compren
aquests berenars dels
dijous per ajudar a
l’AMPA per als projectes
de l’escola.

Un Euro llavor de
solidaritat:
Hem recollit 260 € per a
Escoles Solidàries i el
projecte de fer escoles
inclusives a la selva de
Nicaragua.
Moltes
gràcies.
Recollida de joguets,
bolquers i material
escolar:
Podeu portar i deixa-ho
a la porta del despatx,
per la Casa de la Caritat
de Torrent i Paterna.

ESCOLA VIVA
Comunitat d’aprenentatge: Els Grups Interactius, en
marxa a totes les aules, estan sent un èxit. Estan
contents els voluntaris, els i les mestres i l’alumnat.
També estan en marxa les tertúlies i la biblioteca
tutoritzada. Gràcies.
Tallers al 1r cicle: S’han reiniciat aquesta setmana.
Un món de xocolate: Uhmmmmmmmmmmmmm!!!!
Xarrades sobre l’ús adequat de les noves
tecnologies i xarxes socials: Leandro, un agent de la
Guardia Civil, les ha realitzat per a l’alumnat de 5é i 6é.
Ara us convidem a una xarrada per a les famílies de
l’escola el proper dia 11 a les 15:30 al menjador.
Xarrades sobre educació i orientació sexual: La
setmana passada varem una per a les famílies de 1r la
setmana passada. Aquesta setmana les han estat fent
per a l’alumnat de 5é, i per a les seues famílies. Totes
subvencionades per l’AMPA.
Portes obertes a la nostra escola: El dimecres dia 4, a
les 9:15 i a les 16:45, vam fer les sessions de portes
obertes a les famílies de xiquets nascuts a l’any 2012.
La ràdio i la biblioteca: Estem quasi apunt de fer la
presentació oficial d’aquests 2 projectes, us tindrem
informats.
FESTES DE FALLES: No tindrem classe els dies 18,19
i 20 de març.

“IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES”
Comuniquem a totes les famílies que no podeu entrar als edificis per
acompanyar-los a l’entrada, ni tampoc per esperar-los a l’eixida.
Les portes han de tancar-se a hora per seguretat, intenteu no endarrerirvos.
Recordeu també quan entreu no travessar la pista de futbet si estan fent
EF. També us voldríem recordar que és perillós entrar per la porta dels
cotxes.

Cal dir:

Per a pensar
“Cal no abandonar ni la tasca ni l’esperança.”
Pompeu Fabra

MOLT, MOLT IMPORTANT
ES
RECORDA
A
TOT
L’ALUMNAT (SEGONS LA
NORMATIVA VIGENT) QUE
AL RECINTE DE L’ESCOLA
NO
ES
PODEN
TIRAR
PETARDS.

MADUIXA
no
FRESA

“No convertisques una festa en una tragèdia” si
compreu petards demaneu el full dels bons consells
per al seu ús.

“FESTA D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
La trobada a Benetússer és el dissabte dia 30 de maig.
Si algú s’ha quedat sense demanar la samarreta, que passe pel despatx a veure
què podem fer.
Després de les trobades en alguns pobles es van crear col·lectius pel valencià:
 A Torrent l’any 1998, “LA GAVELLA. Moviment per la llengua”
lagavella@gmail.com
 A Alcàsser a l’any 2009 “LA FIGUERA. Col·lectiu pel valencià”
lafigueracpv@gmail.com http://lafigueracpv.blogspot.com
 A Massanassa l’any 2010 “LA FONT CABILDA”

DIA 8, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Manifestació a València el proper diumenge dia 8 a les 11’30 a Sant Agustí.
El 8 de març, és el dia que reivindiquem una paraula que sempre hem de tindre present,
IGUALTAT. Aquesta paraula no ens ha de cremar entre els llavis, l’hem de saber expressar
en tots els àmbits de la nostra vida. La igualtat no ha de passar per voler ser com els homes,
ni fer el mateix que ells fan, com a dones hem de poder fer qualsevol cosa que ens vinga de
gust, i que ningú ens negue les oportunitats que com a ciutadanes tenim.
Volem viure en igualtat de condicions amb qualsevol home,
que se’ns escolte de la mateixa manera, que se’ns tracte de
la mateixa manera i que se’ns deixe ser lliures de la mateixa
manera.
Som iguals perquè hem nascut igual, perquè estimem,
pensem i sofrim igual. Les nostres diferències són les nostres
virtuts que ens fan aprendre i millorar i hem de ser
conscients que cap cos és més valuós que un altre.

Tenim una veu, i la volem fer sentir.

