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ESCOLA VIVA
PINTURA DELS EDIFICIS D’EDUCACIÓ INFANTIL
Aquestes vacances de Pasqua hem aconseguit que ens
pinten els espais dels edificis de 3, 4 i 5 anys. Feia més de
10 anys de la darrera pintada.
HORT
Abans de les vacances de Pasqua vam collir tots
els encisams possibles de l’hort. A cada alumne
de l’escola i a totes les persones adultes que
treballem ací, els vam repartir, a poc a poc i dia a
dia, fins a 3 encisams a cadascú. Hem collit un
total aproximat de 1.761 encisams, i val a dir que
totalment ecològics, sense cap tractament. Com
diu l’alumnat de 2n, sols terra, sol, aire, aigua i
“amor”.
Ara la terra es quedarà de guaret fins al setembre.
Sols queden uns pocs encisams per tal d’observar
com s’espiguen i trauen la flor, d’on es trauen les
llavors.
JARDÍ D’EDUCCIÓ INFANTIL
Està preciós, podeu passar per vore’l.
PADRINS LECTORS
Activitat està prevista per al dia 21 d’abril de vesprada.
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ A SEDAVÍ
13 d’abril, Trobada musical on participa la nostra escola.
22 d’abril, Volta a peu, a nivell de Catarroja.
23 d’abril, Trobada a Sedaví de vesprada i nit.
Ja vam repartir les samarretes abans de falles, i uns dies
abans repartirem les carpetes amb el periòdic de la
Trobada i tot el programa del dia.
MATRICULACIÓ
El proper alumnat de 3 anys és el nascut a l’any 2013. Durant el mes d’abril
l’Ajuntament convocarà una reunió informativa sobre el procés a seguir per
presentar les sol·licituds. Seguirem informant.

PER A PENSAR

Cal dir:

L’èxit és la suma de xicotets esforços
repetits dia darrere dia”.
Robert Collier

ACUDIT
No

XISTE

FELICITACIONS

 A totes les persones que fan possible que la nostra escola funcione i siga una
Comunitat d’Aprenentatge.
 A l’alumnat de 5 anys i les seues mestres, Manoli i Dora, pel premi Sambori
Comarcal amb el seu conte “Marta no té por”. Us avisarem per anar a recollir-lo
a Sedaví.
 Als pintors, a l’Ajuntament i a les netejadores per aconseguir pintar i deixar les
aules d’Educació Infantil preparades per entrar el passat dia 5.

TROBADES D’ESCOLES
EN VALENCIÀ

INFORMACIONS DE
L’AMPA
BENERARS SOLIDARIS
Ja sabeu que cada dijous podeu
comprar el berenar solidari per 0’50 € i
amb això ajudar als projectes de l’AMPA
i de l’escola.
FAPA
Dimarts 19 d’abril, xarrada “Estratègies
per ajudar als nostres fills TDAH”.
A les 15 h al menjador.

Per si voleu anar a passejar i
conèixer el nostre País Valencià.
Comencen aquest cap de setmana:
 Dissabte, dia 9 d’abril, a
Montaverner (la Vall d’Albaida).
De vesprada i nit.
 Diumenge, dia 10 d’abril, de matí
a El Pinós (les Valls del Vinalopó)
Cada setmana us convidarem a fer
excursió per les trobades.

AGENDA CULTURAL
Teatre al Molí de Benetússer.
Obra: “Yo me bajo en la próxima... ¿y usted?”. De la
companyia de teatre Els Escalons. Dissabte 9 d’abril a les
19 h. Per a tots els públics.
Actua Verónica, mare de Jorge de 4t A i de Marina de 3
anys A.
Ambientada en una ciutat d'Espanya de l'època dels 50, un
home i una dona coincideixen en un vagó de metro, i, després
d'establir conversa, decideixen tornar a vore's. Després d'un
mes de contactes es casen. Però el matrimoni està abocat al
fracàs. Ell i ella s'adrecen al públic amb la versió de cadascú
respecte de les possibles causes que han provocat la fallida,
evocant records, personatges del passat i experiències que
van marcar tots dos.

