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MATRÍCULA A LES ESCOLES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Com tots els anys, des de l’Ajuntament, es convocarà una reunió informativa al
respecte de l’escolarització a totes les famílies que tinguen un/a fill/a nascut/da a
l’any 2013. Encara no s’ha publicat la normativa.
ALUMNAT DE 6é per a passar a 1r d’ESO: Tampoc hi ha normativa encara, però
serà més fàcil que l’any passat, un poc de paciència.

CONSERGES

ESCOLA SOLIDÀRIA

Com haureu observat Ramón no està, doncs
està de baixa. Ara tenim 2 conserges: Pedro,
de matí fins les 13:45 i Juan Carlos, de 14:45
a 17 h. Desitgem que Ramón es millore, i
donem la benvinguda als dos conserges nous
que tenim, moltes gràcies.

 Recollida de taps de plàstic.
Davant del despatx.
 Escola Valenciana li ha lliurat a
ACNUR 14.000 € per ajudar als
refugiats.

ESCOLA VIVA

ESCOLA VERDA

Padrins lectors: S´està preparant l’activitat
per al dijous 21 d’abril de vesprada. El dia 23
és el Dia Internacional del Llibre i Drets
d’Autor.
Cucs de seda: Petició de
part d’alumnat interessat: Si
algú té cucs de seda per a
regalar, que els porte a
l’escola i els repartirem entre
tot l’alumnat que en vulga.
Qui en vulga deurà portar-se
una caixeta menudeta per
transportar-los. Gràcies.
La nostra ràdio: Està en marxa
i, a més a més, ara hi ha escoles
que pregunten i Joan (tutor de
6é B) i altres mestres els
assessoren en aquesta activitat
tant motivadora.

Jardí de 5 anys: Està preciós,
amb moltes flors.
Pati d’E.I.: Estem amb un projecte
especial de reg per aconseguir que
no hi haja tanta pols al pati.

FELICITACIONS
 A les alumnes Eva Andrés i
Natàlia Garcia per haver quedat
guanyadores del concurs de
cartells
sobre
Consum
responsable,
fet
per
a
promocionar el xicotet comerç
local a Catarroja.
 Al Forn de Molinos, que va
acollir a tot l’alumnat de 1r i 2n,
deixant-nos visitar el forn per
aprendre com es fa el pa.

Cal dir:

PER A PENSAR
“El savi no diu tot el que pensa, però
sempre pensa tot el que diu.”
Aristòtil. Filòsof grec.

AGENDA CULTURAL
LLIURAMENT COMARCAL PREMIS
SAMBORI A SEDAVÍ
Avui a les 18 h. al poliesportiu de
Sedaví.
ENS CONVIDEN AL TEATRE
Hola!!! Us informem que Dídac Royo,
Inés Miguel, Juan Roselló, Violeta
Camacho i Victoria Miguel van a
participar en l’obra de teatre “Cine” de
la companyia “La Tristura”, serà el
dissabte dia 16 d’abril a les 20:00
hores a la Sala Las Naves a València.
Vos convidem a vindre, és molt
interessant. Adquiriu les entrades,
s’estan esgotant.
PASSEJAR, CONÈIXER I ESTIMAR
EL PAÍS VALENCIÀ
Podeu anar a les Trobades d’Escoles en
Valencià i conèixer diferents comarques i
maneres de parlar el nostre estimat
valencià, eixe tret d’identitat del que tant
es parla.
Demà dissabte, dia 16, des del matí fins
la nit, a Barxeta (la Costera), de
vesprada a Muro (l’Alcoià-el Comtat), de
vesprada també a Vilamarxant (Camp de
Túria).
Diumenge, dia 17, a Algemesí (la Ribera)
i a El Puig (Horta Nord), les dues de
matí.

ANY TIO CANYA
Enguany fa 40 anys, Al Tall
composava la cançó “El tio Canya”.
L’anem a treballar la propera setmana
i a la Volta a Peu. Ací us posem 2
enllaços per saber què estem dient
quan diem que la seua lletra no ha
caducat.
www.youtube.com/watch?v=4O3e_TAcdhs
www.youtube.com/watch?v=UANSht5b_kQ
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“TROBADES D’ESCOLES
EN VALENCIÀ”
DISSABTE 23 D’ABRIL
A SEDAVÍ
Dels 20 pobles de l’Horta Sud sols
faltava Sedaví. Després de 29 anys de
Trobades per fi hi anem.
La nostra escola ha participat durant el
curs en el concurs de cartells, en el
concurs Sambori de literatura en
valencià on l’alumnat de 5 anys ha
guanyat un premi de comarca i en la
Trobada musical. També participarem
en la Volta a Peu. A més a més hem
venut samarretes de “Un país d’escoles”
Volta a Peu: la celebrarem dins de la
Trobada d’Escoles en Valencià de
l’Horta Sud i serà el divendres 22
d’abril. Algunes classes anirem en
representació de l’escola 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.

AMPA
Organització per al proper curs: Junt
a El Full, avui hem repartit una circular
molt important de l’AMPA, mireu que us
ha arribat bé.
Un document del banc està en castellà,
doncs la normativa encara està així i no
ho permet en valencià. Ho reclamarem.
Escola solidària: Europa expulsa als
refugiats. No podem quedar-nos
callats. Si voleu des de l’AMPA tenim
unes pancartes mitjanes per als
balcons, per dir que no estem d’acord,
són a 2 €, si en voleu pregunteu.

