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“TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
DISSABTE 30 DE MAIG A BENETÚSSER.
Al llarg del curs hem fet moltes activitats relacionades
amb la Trobada: Hem participat en el concurs de
cartells, en el concurs Sambori de literatura en valencià,
participarem en la Volta a Peu, i en la Trobada musical.
També hem venut samarretes de “L’Escola que volem”
que tindrem d’ací uns dies.
Volta a Peu
La celebrarem dins de la Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud i serà el
dijous 30 d’abril. Anirem a la Plaça Major, junt al mural del mapa de les comarques
del País Valencià que vam posar en record de la Trobada a Catarroja 2014.

ESCOLA VIVA
 Eixida de l’alumnat de 3r i 4t: Van anar
el divendres dia 17 a visitar i conèixer
“Les Coves de La Vall d’Uixò” doncs
estaven estudiant les aigües subterrànies.
 Padrins lectors: Ahir de vesprada dia 23
d’abril, Dia Internacional del Llibre i Drets
d’Autor, vam realitzar una activitat molt
bonica, “Els padrins lectors”. Pregunteu
al/a vostre/a fill/a i que us explique què
vam fer al pati.
 Jornades d’expressió de 2ns: Avui
divendres l’alumnat de 2n ha representat
l’obra “Un Univers de Pel·lícula”. De matí
per a tota l’escola, en dues actuacions, i
de vesprada per a les seues famílies.
 Campanya Anem al Teatre: El dimarts
va anar l’alumnat de 4 i 5 anys al TAC i
ahir dijous l’alumnat de 1r.
 Bombers: L’alumnat de 1r va visitar el
parc de bombers el dimecres de matí.

MATRÍCULA A LES
ESCOLES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA
Com tots el anys, l’Ajuntament
convoca a totes les famílies que
tinguen un/a fill/a nascut/da a l’any
2012, enviant una carta a casa, a
una reunió informativa respecte de
l’escolarització. Enguany serà els
dies 5 i 6 de maig a la Casa de la
Cultura de Catarroja.
El dijous dia 7 repartirem un torn
d’hores i dies per poder atendre
millor a les famílies.
Les sol·licituds s’hauran de lliurar
del 8 al 14 de maig.
TAMBÉ ÉS EL MOMENT DE
SOL·LICITAR
CANVIAR-SE D’ESCOLA SI ÉS
EL CAS.

Per a pensar

Cal dir:

“Sense una escola respectada un
poble està coix”.
Proverbi hindú

TAULETA DE NIT
No MESITA

La Comunitat Educativa de la nostra
escola, expressa el seu condol i la seua
solidaritat amb els familiars del professor
mort dilluns i a tota la comunitat
educativa de l’Institut Joan Fuster de
Barcelona.
PER AIXÒ la nostra escola el dimarts de
vesprada va realitzar un minut de silenci
a les 15h. 10’ i es va comentar el fet
amb l’alumnat.

“QUAN EL MAL VE D’ALMANSA
A TOTS ALCANÇA”
Amb aquesta dita popular, els valencians
han fet memòria de la pèrdua de la
batalla d’Almansa del 25 d’abril de
1707 (fa ja 308 anys). No fou una
batalla qualsevol, a partir d’aquesta data
el Regne de València va perdre tots “els
furs” que li havia atorgat Jaume I, amb el
Decret de Nova Planta de Felip V.
Tot açò ho recuperàrem no fa molt, amb
l’Estatut d’Autonomia.

ESCOLA VERDA


Hort Escolar:
Ahir dijous de matí amb l’ajuda d’unes
quantes mares, pares i iaios vam seguir
collint faves i repartint-ne. La propera
setmana seguirem.



Informació sobre l’ús de l’alumini:
Cal pensar en utilitzar-lo el mínim
possible, doncs és altament tòxic. Pot
ser un factor de la malaltia d’Alzheimer,
fomentat la seua prompta aparició. Però
si s’utilitza cal saber que la part brillant
va en contacte amb els aliments doncs
eixe polit que té és per protegir el
contacte de l’alumini amb els aliments.
Per tant, cal repensar el seu ús.

AGENDA CULTURAL
 TROBADES PEL PAÍS VALENCIÀ
Podeu visitar i conèixer diferents comarques i maneres de parlar el nostre estimat
valencià, eixe tret d’identitat del que tant es parla.
Demà dissabte dia 25: a Xàtiva (La Costera) i a Petrer (Les Valls del Vinalopó) des de
les 10’30 fins la vesprada.
Diumenge dia 26: a Russafa (València), a L’Eliana (Camp de Túria), a Godella (Horta
Nord), a El Campello (l’Alacantí) i a Morella (Els Ports).
 50 ANYS DE LA FIRA DEL LLIBRE
Del 22 d’abril al 3 de maig als Vivers de
València tot el dia des de les 11 fins les 14 h. i
de 17 a 21 h.
 MANIFESTACIÓ 25 D’ABRIL
Celebrant i recordant la Batalla d’Almansa de 1707 demà dissabte a les 18 a Sant
Agustí manifestació amb l’eslògan “Comença el futur”.
 JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
La matrícula per als exàmens acaba el dia 30 d’abril. Més informació a
www.cult.gva.es/jqcv i també a www.cvfc.gva.es

