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ESCOLA VIVA
 RUTA DE “OJOS NEGROS” AMB LA BICICLETA.
L’alumnat de 6é el dimecres dia 30 d’abril, va fer una excursió especial, la ruta de “Ojos
Negros”  (des  de  Barraques  a  Navaixes)  amb les  bicicletes.  S’ho  passaren  molt  bé  i
gaudiren de la bicicleta i de la natura, tant els menuts com els adults, doncs apart dels
mestres tutors i Xavi, van tenir molts pares i mares acompanyants i també a un mecànic.
A tots moltíssimes gràcies.
 VOLTA A PEU A CATARROJA dins de la Trobada d’Escoles en Valencià
També va ser el  passat  dia 30 d’abril,  i  va ser  un èxit  de participació  amb quasi  tot
l’alumnat  de  la  nostra   escola  (excepte  6é).  Van  participar  els  centres  educatius  de
Catarroja i la plaça Major estava de gom a gom. Ens van convidar a esmorzar.
En aquest acte es va inaugurar el mapa de les comarques del País Valencià en record de
la Trobada, és un regal al poble de Catarroja de part del Guaix Coordinadora pel Valencià
Horta Sud i les escoles de la comarca.
 TROBADA MUSICAL
S’ha celebrat aquesta setmana i la nostra escola va participar ahir dijous amb el COR. Va
estar preciós.
 PREMIS SAMBORI DE L’HORTA SUD
Tenim 2 premis per recollir des de l’Escola, un de Natàlia Garcia de 2n A i altre de Carles
Sempere de 5é A. L’acte serà a les 18 h. per a l’alumnat fins a 2n i a les 19’30 de 3r
endavant. FELICITATS ALS DOS GUARDONATS

ESCOLA VERDA
Observeu com va el campet, hem collit el cavalló de carlotes i ara està de guaret
eixe trosset. La resta del camp té unes creïlleres precioses que van en marxa, les
creïlles les collirem a final de curs.

XXVIIª TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
DISSABTE 17 DE MAIG A CATARROJA

Després de 27 anys, per fi arriba la Trobada a Catarroja, el dissabte de vesprada
hem d’omplir Catarroja,  us esperem, tenim la Trobada al nostre poble i hem de
donar suport a l’escola en valencià que tenim i volem.

Necessitem la vostra ajuda per  organitzar
els  tallers,  enguany  més  que  mai,  la
Trobada ha de ser un èxit. Al Passadís de
l’edifici gran tenim uns fulls on apuntar-se.

http://www.escolajaume.com/
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Per a pensar

“Ser  honest  no  pot  fer-te

aconseguir un munt d’amics,

però sempre et farà obtenir

els correctes.”

John Lennon

MANIFESTACIONS PER L'ESCOLA PÚBLICA I EN VALENCIÀ
L’AMPA, dins de FAPA, integrant de la 
Plataforma per l’Ensenyament Públic: 

Convoca demà dissabte 10 de maig 
Es realitzaran tres manifestacions simultànies a Alacant (IES Jorge Juan), Castelló
( Pl. Maria Agustina) i València (Pl. Sant Agustí) a les 18:30 hores. Baix el lema
"Aturem la LOMQE. No a les Retallades. Cap escola es tanca", la Plataforma per
l'Ensenyament Públic ha organitzat manifestacions a Alacant, Castelló i València.
Us convidem a eixir al carrer el dissabte 10 de maig perquè volem dir sí a la nostra
escola. 
Des del dimecres 7 de maig fins a divendres 9 de maig a totes les emissores de la
Cadena Ser han emès la publicitat que us adjuntem.
 http://www.escolavalenciana.com/arxiu/fonsaudiovisual/escola-valenciana_manifestacio-10-maig.mp3

AMPA
BERENARS SOLIDARIS

Recordeu que cada dijous continuen els
berenars solidaris.
Tot  el  que  es  recull  va  al  fons  per  a
l’AMPA així com la rifa que es repartirà
pròximament.  Tot  això  ajuda  als
projectes i activitats de l’escola.

AGENDA CULTURAL
Si  us  agrada  conèixer  les  nostres
comarques, podeu anar de ruta amb
les Trobades.
DISSABTE de matí  a  Lloc  Nou d’En
Fenollet (Trobada de la Costera)
DIUMENGE  de matí a Elx (Trobada
del Baix Vinalopó i el Baix Segura).

Enhorabona !!!!!
 Des del Full volem donar-los l’enhorabona a Lucia

Moncholí de la Cuadra de 2n A i a Natalia Hervàs
Guillem de 2n B, ja que han quedat subcampiones
de Gimnàstica Rítmica amb la medalla d’argent en
la  1a  fase  del  trofeu  d’Interclubs  del  Port  de
Sagunt. 

 També  volem  felicitar  al  mestre  d’EI,  Vicent
Garcerà,  qui  durant les vacances de Pasqua ha
augmentat la família. Ha nascut Alejandra, la seua
segona filla. 

 I  desitjar-li  a  Bea,  la  mestra  de  5é,  moltes
felicitats, ja que es casa el dissabte. 

COMUNITAT
D’APRENENTATGE

En el mes de maig de 2012
ens  vam  constituir  com  a
Comunitat  d’Aprenentatge  i
per  a  celebrar  el  2n
aniversari,  que  coincideix
amb  la  Trobada  al  nostre
poble,  hem  penjat  unes
pancartes a l’escola. Ens les
ha regalat l’AMPA.
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