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ESCOLA VIVA
Dia del llibre: El darrer dimarts 25 d’abril, després de les vacances de
Pasqua, vam fer una activitat per continuar celebrant el dia del llibre.
Els padrins i fillols es van tornar a retrobar a la classe del més menut
per visionar el conte de “La llegenda de Sant Jordi i el Drac”:
https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM
Després van fer junts el taller de la rosa.
I al pati els esperava un menú de contes del nostre Restaurant “El
Secanet”. Amb la col∙laboració de diferents membres de la Comunitat
Educativa (familiars, estudiants en pràctiques, educadores i mestres)
els xiquets i xiquetes van gaudir durant mitja hora dels diferents plats.
L’especialitat del restaurant eren els llibres: llibres llegits, llibres
vivenciats, contes contats, llibres en imatges, llibres de rondalles, amb
titelles,...
També, a les 16:30h hi havia una paradeta de venda de llibres recomanats per l’escola a càrrec de la
llibreria “La Muixeranga” de Paiporta.
La vesprada va ser molt enriquidora per a tots, tant grans com menuts. Enhorabona a la Comissió de
Biblioteca per la seua organització, als cambrers i cambreres pel seu entusiasme contant contes i
moltes gràcies a tots els que ho vareu fer possible. Ho vam passar genial i de segur que repetim l’any
que ve!!
Premi Sambori: Felicitem des de El Full a Victòria Miguel Camacho, de 2n A, perquè ha estat
guanyadora del concurs literari infantil Sambori de la nostra comarca, ara passarà a la fase de tot el
País Valencià. Hui divendres a les 19:30h, serà l’acte de lliurament de premis al teatre Germanies de
Manises, esteu convidats a acompanyarla.
Volta a Peu per la Trobada d’Escoles en Valencià: Si l’oratge ho permet, hui divendres l’alumnat de
5é, en representació de la nostra escola, i junt a alumnat de les escoles Joan XXIII, Paluzié,
Bertomeu Llorens, Vil∙la Romana, La Florida i l’IES Berenguer Dalmau, participarà a l’acte que es
celebrarà de matí a la plaça Major de Catarroja, per anunciar que la Trobada arriba a la comarca.
Recordeu que serà el 20 de maig de vesprada a Manises. (En el moment de l’edició d’aquest Full
l’oratge és incert)
INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ
Conserges: Com haureu observat Emilio ja no està a l’escola perquè s’ha incorporat Ramon, el
nostre conserge titular. Gràcies a Emilio per aquest temps de treball amb nosaltres i benvingut
Ramon.
Festiu dilluns 1 de maig. El proper dilluns 1 de maig és festa amb motiu del Dia
Internacional dels Treballadors i Treballadores.
Recordatori important. Segons la Llei 42/2010, de 30 de desembre no es pot fumar
fins a 200 metres de la porta d’un centre educatiu.

Frenarla està a les nostre mans, femho!!
Reflexionarem junts a partir d’uns vídeos. Anima’t i vine!
Serà a la biblioteca de l’escola.
Organitza la Comissió Mixta de Convivència del CEIP Jaume I El Conqueridor.

INFORMACIÓ AMPA PER A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA
Taula Redona “Jornada Escolar”: Dijous 4 de maig, a les 15:15h al menjador de l’escola, es
celebrarà una taula redona al voltant de la Jornada Escolar amb la participació de diferents col∙lectius
externs, membres de la Junta de l’AMPA i la direcció de l’escola.

AGENDA CULTURAL
FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA: La 52ª edició està en marxa als Vivers de València fins el dia 1
de maig. (Horari: de 11 a 14 h i de 17 a 21 h.) www.firallibre.com També hi ha activitats lúdiques per
xiquets tots els dies. Entreu a la web i mireu quin dia us va bé anar.
ACTIVITATS EN FAMÍLIA: Taller gratuït a l’IVAM: “Taller gent i cases i
gent…” Diumenges a les 12:00 A partir de 5 anys. Informació:
http://ow.ly/NiR130aWcfR
CONCERT BENÈFIC: Hui divendres, a
Alcàcer, a càrrec del grup “Colorín Colorado”,
en benefici de l’associació “Ballona Matata”
d’ajuda a les famílies de refugiats siris.
MÚSICA SOLIDÀRIA: També per ajudar a
l’associació “Ballona Matata”, el grup
“Poemúsica” ha tret a la venda un divertit
disc infantil “Rumor de Rimas” que podeu
aconseguir ací: http://vkm.is/rumorderimas

PROGRAMA DE PRÒXIMES ACTIVITATS:
Escola de la Mar: La propera setmana l’alumnat de 6é estarà 4 dies a l’Escola de la Mar de
Borriana fent activitats de nàutica i convivència de fi de curs.
Eixida al Trenet: El dijous 4 de maig de matíi, els alumnes del cicle d’Educació Infantil visitaran el
trenet a vapor que hi ha en el Parc La Granja de Burjassot, en el que han rodat una part de la
pel.lícula que estan fent per a les seues Jornades d’Expressió.
Segona sessió de Portes Obertes: Per a famílies que han de matricular al proper curs i volen conèixer la
nostra escola i que no pogueren assistir a les sessions de març. Serà dimecres 10 de maig a les 9:30h.
Si estàs interessat a aprendre a:
 Programar xicotets robots
 Disenyar e imprimir peces en 3D
 Dibuixar les teues peces en 3D
 Crear els teus propis robots

I vols formar part d’ un nou “club de robòtica”
contacta per a més informació:
catarrobot@gmail.com
636021459 (vesprades)

