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“FESTA D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
SAMARRETES: Ja està feta la comanda total de
l’escola, estaran per a repartir en tornar de
Pasqua, ja us les farem arribar.
La trobada a Sedaví és el 23 d’abril.
Aquesta és la 29ª trobada a l’Horta Sud, i per fi
hem arribat a Sedaví.
La nostra escola participarà a la Volta a peu i a la
Trobada Musical prèvies al dia de la Trobada.
A Torrent l’any 1998 es va constituir: “LA
GAVELLA.
Moviment
per
la
llengua”.
lagavella@gmail.com
A Alcàsser a l’any 2009: “LA FIGUERA. Col·lectiu
pel valencià”. lafigueracpv@gmail.com
A Massanassa l’any 2010: “LA FONT CABILDA”.
I ara a Sedaví 2016, han constituït: “EL
BOLINXO”.
Totes aquestes associacions el que fan és
promoure a nivell local la nostra llengua. Amb
xarrades, cursets, concerts...

AGENDA CULTURAL
“TANCAT DE LA PIPA” Per a
visitar-lo
entreu
a
www.tancatdelapipa.net i vos
informaran de com reservar una
visita guiada amb una biòloga.

UN LLIBRE INTERESSANT: “La
meva primera guia sobre l’hort
urbà” Josep M. Vallés, ed. La
Galera.

ESCOLA VIVA
Comissió Gestora: S’ha reunit avui, com sempre el darrer divendres del mes.
Berenars solidaris: Des de l’AMPA hi ha un grup de mares que cada dijous ofereixen
berenars solidaris a 50 cèntims. El que es recull és per al fons de l’AMPA i ajudar als
projectes de l’escola.
Hort i Jardí: Ja estan eixint les plantetes de les floretes que
han plantat al nou jardinet de 5 anys. També hem instal·lat
el goteig. A l’hort hem reparat l’entrada del goteig al camp i
els encisams quasi estan apunt. Els seguirem observant per
anar collint-los.
Pati d’Educació Infantil: Estem estudiant un sistema per regar el pati i no tenir tanta pols.
Xarrada de l’AMPA: Va ser el dimarts passat i va estar molt interessant i participativa.

CONTINUEM AMB LA PINTURA
El proper dissabte dia 5, estarem al pati de 9 a 14 h. per seguir pintant els colors i
jocs del nostre pati. Us esperem!!!

Cal dir:

PER A PENSAR
“Em queixava de no tindre sabates
fins que vaig veure un home que no
tenia peus”.
Anònim

LLIURAMENT
No

L’ENTREGA

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES
AMB FILLS NASCUTS A L’ANY 2013

ESCOLA
SOLIDARIA

PORTES OBERTES A LA NOSTRA ESCOLA

Estem
altra
vegada
recollint taps de plàstic.
Aquesta
vegada
el
beneficiari serà Roberto,
un xiquet d’Albal.

Serà el proper dijous, dia 10 de març, a les 9:15 i a les
16:45 h. Posem dos horaris per a que pugueu escollir quin
us ve millor. Visitarem tots els espais de l’escola i després
us explicarem el funcionament i el treball que fem com a
Comunitat d’Aprenentatge.

ASSEMBLEA AMPA
Data: Dimarts 1 de març de 2016
Lloc: Sala de mestres.
Hora: 15:00.
Ordre del Dia:
1. Procediments de treball de l'associació i Bones
Pràctiques.
2. Preparació FESTA FI DE CURS.
3. Precs i Preguntes.
Per la importància dels temes a tractar, preguem la
vostra participació i puntualitat.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Mozart i Salieri
El dia 17 de febrer de 2016, a una biblioteca, trobaren una partitura de Mozart i
Salieri. Es va trobar entre llibres i molts llibres. Es va saber que era d'ells perquè
estava signada pels dos.
Mozart i Salieri eren amics, però hi havia temps en què tenien cels l’un de l'altre
perquè algú dels dos triomfava més.
Aquesta partitura es va escriure al 1785.
Hi ha una teoria de què Salieri va enverinar Mozart. La teoria pot ser certa, però
no se sap. La majoria de músics que estudien aquests músics diuen que el més
segur és que no siga veritat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recentment s'han descobert les ones gravitatòries
Què són eixes ones: imagineu-vos que l'Univers està format per capes i quan
alguna cosa o algú es fica en l'Univers es doblen les capes i com el Sol és una
gran massa l'ona arriba a la Terra i fa que tot es quede pegat a ella.
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