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“TROBADES D’ESCOLES EN
VALENCIÀ”
DISSABTE 23 D’ABRIL A SEDAVÍ.
La setmana passada vam repartir la carpeta i
el periòdic de la trobada, on es detallen totes
les activitats realitzades al llarg de l’any i el
programa de demà dissabte de vesprada.

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 23: a Castelló a la
UJI, de matí i a La Vil·la Joiosa i Sedaví
de vesprada.
Diumenge, dia 24: Alacant, Guardamar,
Port de Sagunt i Patraix-València.
51 anys de la FIRA DEL LLIBRE
Als Vivers de València des de les 11 fins
les 14 h. i de 17 a 21 h.
Homenatge als Maulets a Xàtiva:
Dissabte a partir de les 11 h, desfilada
dels miquelets recordant la batalla
d’Almansa. A les 12 h. homenatge als
maulets.
Manifestació 25 d’abril: Per celebrar i
recordar la Batalla d’Almansa de 1707,
demà dissabte a les 18 h, manifestació
des de Sant Agustí.

“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
des del 25 d’abril de 1707 (fa
ja 309 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: Després dels
encisams el tenim de guaret fins
setembre.

Cal dir:

PER A PENSAR

“Una llengua s’aprèn i
s’estima quan s’utilitza”.
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ESCOLA VIVA
Volta a Peu: Avui divendres, a primera hora del
matí, hem participat en la Volta a Peu junt amb
alumnat del Joan XXIII, Paluzié, Bertomeu Llorens,
Vil·la Romana, La Florida i l’IES Berenguer
Dalmau. Hem anat a la Plaça Major davant el Mural
del mapa de les comarques del País Valencià que
vam posar en record de la Trobada a Catarroja en
2014. Vicent Torrent, de “Al Tall” i David Reig, pare
d’una exalumna, que ens han cantat i fet cantar la
cançó del tio Canya, que enguany fa ja 40 anys i
encara no ha caducat la seua lletra. Hem donat
una auca de regal a l’alumnat participant.
Trobada musical: El dimecres dia 13 d’abril, l’alumnat de 5é va participar a la Trobada
Musical en representació de la nostra escola i dins dels actes de la Trobada d’Escoles
en Valencià a Sedaví. Van ballar unes danses en llatí i en occità, recordant d’on ve el
valencià.
Anem al teatre: Tot l’alumnat de la nostra escola ha anat al TAC durant aquests dies,
gaudint amb la resta d’alumnat de Catarroja de la programació escolar ofertada des de
l’Ajuntament.
Padrins lectors: Ahir de vesprada dia 21 d’abril, propet del dia 23, Dia Internacional del
Llibre i Drets d’Autor, vam realitzar una activitat molt bonica, “Els padrins lectors”.
Pregunteu al/a vostre/a fill/a que us explique què vam fer al pati. Aquesta activitat forma
part de les celebracions a l’escola, doncs té una molt bona acceptació entre l’alumnat i
és molt motivadora per a fomentar la lectura.
Jornades d’expressió: El grup de mares i pares estan ja assajant i representaran la
seua obra “Fem més que fem” el 14 de juny. També està preparant les seues obres
l’alumnat de 4t, 2n i 5 anys. Us mantindrem informats.

MATRÍCULA A LES ESCOLES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA
L’Ajuntament convocarà mitjançant una carta a
totes les famílies que tinguen un/a fill/a nascut/a a
l’any 2013 per a un reunió informativa al respecte
de l’escolarització.
Estem esperant ja la normativa concreta sobre
admissió de l’alumnat. Us mantindrem informats.

TAMBÉ ÉS EL MOMENT DE SOL·LICITAR
CANVIAR-SE D’ESCOLA SI ÉS EL CAS.

JUNTA
QUALIFICADORA
DE
CONEIXEMENTS
DE VALENCIÀ
Informació a
www.cult.gva.es/jqcv i
també a
www.cvfc.gva.es

