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DATES IMPORTANTS A L’ABRIL
“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 el 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.

FELICITACIONS
Trobada d’Escoles en Valencià a Sedaví: Des
de Guaix, coordinadora pel valencià de l’Horta
Sud, ens han felicitat per l’èxit de la trobada a
Sedaví el passat dissabte dia 23 d’abril. Des de
El Full traslladem aquesta felicitació a les
famílies que vàreu estar passejant i jugant a la
Trobada de Sedaví.
També volem
felicitar
expressament a
l’equip de mares i
pares que van fer
possible que la
nostra escola
tinguera en marxa
un taller, que va
ser molt exitós.
Moltíssimes
gràcies.
Trobada Musical de les escoles en valencià:
Volem felicitar i agrair a l’alumnat de 5é i a
Jacqueline com a mestra de música i tutora de
5é A, i a Tina com a tutora de 5é B, per la seua
participació en representació de la nostra
escola a la trobada celebrada a Sedaví.

MATRICULACIÓ
L’Ajuntament ha convocat unes
reunions informatives els dies 3 i
4 de maig a la Casa de la
Cultura per a totes les famílies
que tinguen fills nascuts l’any
2013, per informar sobre el
procés de matriculació.
ACÍ A L’ESCOLA el dia 6
donarem torns entre les 9 i les
10h. Els dies per a presentar les
sol·licituds seran del 9 fins el 19
de maig.
ATENCIÓ: també és el moment
de canviar d’escola si es
considera.

AMPA
Per a tota la Comunitat
Educativa.
Pròxima reunió:
Dimarts, 3 de maig de
2016, a les 15:15 h. A
la sala de mestres.

PER A PENSAR

Cal dir: SORRA

CARTA DEL CAP INDI SEATTLE AL
PRESIDENT DELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA
L’ANY 1854. Està considerat el primer text
ecologista del món.
Aquest enllaç us durà:
http://evolucioterra.blogspot.com.es/2011/01/cartadel-cap-indi-seattle-al-president.html

No

ARENA

ESCOLA VIVA
 El dimecres passat l’alumnat de 4 anys va anar al castell de Benissanó perquè
estan estudiant el projecte dels castells.
 Al pati d’Infantil estem preparant, i quasi està ja, el sistema de reg per intentar
no tenir tanta pols.
 SETMANA DEL MEDI AMBIENT: La propera setmana, del 2 al 6, coordinada a
nivell municipal des de l’Ajuntament de Catarroja, es celebrarà la Setmana del
Medi Ambient, que porta per nom “Recicla’t, Recicla’l, Recicla-ho”. La nostra
escola participa en activitats internes i externes. Per exemple l’alumnat de 5é
anirà el dimecres dia 4 anirà al port de Catarroja amb bicicleta per escoltar allí
un concert. També l’alumnat de primer cicle visitarà l’Ecoparc el dilluns.
També comptarem amb diverses exposicions pel poble, activitats,
contacontes...

AGENDA

 TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ:
Continuem fent “Un País d’Escoles”, aquest
dissabte, dia 30 d’abril, de vesprada a LA
FONT D’EN CARRÒS (La Safor-Valldigna).
 FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA: La 51ª
edició està en marxa als Vivers de València
fins el dia 1. (Horari: de 10 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.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Continuem amb la recollida
dels taps de plàstic per ajudar
a persones que ho necessiten.

