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15 de maig: Dia Internacional de les Famílies
Demà se celebra el Dia Internacional de les Famílies.
Festejar un dia com demà ens dóna l'oportunitat de fomentar la presa de
consciència de la importància que té la família en la nostra vida i a la societat,
i de comprovar, de primera mà, quan rica és la diversitat familiar a la nostra
Escola.
Tots els grups d'alumnes de Primària han preparat una activitat des de l'àrea
d'Arts and Crafts per mostrar com són
les nostres famílies d'una manera ben
original.
Amb tubs de paper han volgut representar tots els membres que la componen: hi ha famílies grans, xicotetes,
amb dues mares, amb un pare, amb
un pare i una mare, amb germanes,
iaios, mascotes...i és que hi ha tants
tipus de famílies com famílies existeixen.
Per últim, amb algunes d'aquestes
imatges hem creat un vídeo molt familiar.
El que tenim clar és el que totes
tenen en comú: una estima incondicional.
Feliç dia FAMÍLIES!
Cinc fotografies d’alguns dels treballs
realitzats per l’alumnat sobre la família.

Curro Soler Caballero
Llegim a Levante EMV que un antic alumne nostre,
Francisco Soler Caballero de la 2a Promoció (Curro,
per nosaltres), s'ha fet càrrec d'un important bufet
d'advocats a València, després de desenvolupar la
seua activitat professional a Shanghài durant anys,
doncs és Llicenciat en Dret i Ciències Econòmiques

i Empresarials, en Ciències Polítiques i Màster en
Dret Europeu. També és professor associat en la
Facultat de Dret de la Universitat de València.
Ens n'alegrem moltíssim, Curro, dels teus èxits professionals i t'enviem una forta abraçada.
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Classes de papiroflèxia
Els grups d'Infantil 5 Anys, a
banda de les videotelefonades en
grups de tres infants, aquesta
setmana hem encetat també
classes en línia d'uns 45 minuts
en grups de huit o nou infants.
Per a aquesta primera classe
hem triat una activitat de papiroflèxia amb la que hem gaudit
molt: hem fet un gos de paper
amb un excel·ent resultat.
La setmana d'abans, les
mestres estiguérem assajant l'activitat per controlar
les possibles dificultats
tècniques... i ens va eixir
bé!
Algunes imatges de
l’activitat de papiroflèxia
realitzades amb
l’alumnat d’Infantil 5 Anys

Publicitat
Estem immersos en una campanya publicitària, coincidint
amb l'inici del mes de maig i que durarà tot el mes, en dos mitjans de comunicació: A PUNT i CADENA SER
En À punt -ràdio i televisió valencianes- tenim un banner
publicitari al web de l'entitat audiovisual, que enllaça amb el
nostre web per a que les famílies que vulguen puguen obtenir
tota la informació de la
nostra Escola amb un
clic.
Així mateix, en A
PUNT RÀDIO s'està
emitint diàriament la
falca publicitària de
l’Escola en diferents
Dues pantalles de l’spot a A PUNT TV
franges horàries.
En TELEVISIÓ s’emet
aquesta setmana un spot
publicitari d’uns segons de
durada, en diverses franges
horàries, entre les quals s’inclou el programa de Celebrity
School els dissabtes a la nit.

A la CADENA SER, la campanya publicitària promocional
porta com a títol “Seguim aprenent des de casa” amb l’objectiu
de posar en valor els sistemes que s’estan utilitzant i el treball
que s’està portant a terme per poder continuar amb el curs
escolar.
Inclou, entre d’altres, l’emissió diària de la falca publicitària
de l’Escola durant tot el mes en les desconnexions a nivell
provincial dels programes de màxima audiència estatal,
presència en el web de Radio València i des d'aquest dilluns
fins avui entrevistes telefòniques amb la Directora, qui va fer
especial menció als aprenentatges que no són al currículum i
a la necessitat innovadora setmana rere setmana que alumnat, famílies i professorat duem a terme; a Piedad com a
membre del nostre Gabinet Psicopedagògic ressaltant una i
una altra vegada el caire afectiu que ens caracteritza i la tasca
d'acompanyament familiar que este; ahir dimecres Elisa
González, mare d'Irene Solsona alumna de 4t A d'ESO i avui
és el torn de Christian Garcia, professor de Música de
Primària en qualitat de representant del nostre professorat.
Acaba la setmana demà divendres, Dia de les Famílies amb
un resum de les intervencions anteriors.
Esperem que us agraden.
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Moltes felicitats
Entre el 14 i el 20 de maig fan anys:
Andrés Ballester Marmugi, 4; Daniel Guzmán Castillo, 5;
Daniel Aguado Sanchis i Marc Domínguez Roselló, 7; Leo
Buades Sanz, 8; Javier Olivares López, 11; Ernesto
Sánchez Cabrelles, 12; Natalia Trujillo Molina, 13; Gonzalo

Zaragoza Forner, 14; Massad Kassab Pérez, Martina
Ramos Andrés i Vicente Alberto Sevila Muñoz 15; Pau
Martínez Bataller, Noelia Noguera Calero i Lucia Ramírez
Martorell, 16 i Andreu Reig Duart, 17.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Escola en espera...
La família d'Héctor (4t A Primària) i Guillermo (1rB d'ESO)
Calvé Andrés ens envia dues fotografies de dos “caroliners” que s'aproparen a l'Escola per comprovar que tot es-

Héctor Calvé Andrés amb la seua bici davant de l’Escola.

tava en ordre i, en efecte, ho estava. Però també solitària
i trista a l'espera de poder tornar a vibrar amb l'alegria i el
soroll de tots nosaltres.

Guillermo Calvé Andrés amb el seu gos davant de l’Escola.

Afecte a distància
Contes, cançons, besos i abraçades a distància, jocs i
manualitats són totes aquelles coses que des del Primer
Cicle d'Infantil enviem a les famílies dels grups de
Caragols i Marietes per tal de continuar connectats amb
els més menuts de l'Escola.

Aquesta setmana hem contat un conte molt arrelat a la
Primavera i la nostra estimada companya Julia ens ha ensenyat els animals que té a casa....la tortuga Catalina i a
Barney, un drac barbut.
Us agrada?

Julia Valero amb la seua tortuga, Catalina i el seu drac barbut, Barney.

Percussió corporal
Els grups de 5é i 6é de Primària, han estat
preparant en les darreres setmanes una coreografia amb percussió corporal inspirada en el
treball de Santi Terratosa.
Es tracta d'una combinació de ritmes amb diferents parts del cos que, de manera conjunta,
donen sentit a un ball grupal rítmic amb peus,
cames, mans i cops al pit.
De moment l'estem assajant des de casa. Esperem poder compartir-ho prompte amb la resta
de companys i companyes!
Alumnat de 5é i 6é preparant a
casa una percussió corporal.
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Confirmació de plaça per al pròxim curs
Com tots els cursos l'Escola enviarà a les famílies el full
de Confirmació de Plaça per al pròxim curs escolar 20202021. En uns dies rebreu, per correu electrònic, una circular per tal que ens confirmeu el manteniment de la plaça
escolar per al proper curs. Així mateix haureu de confirmar

si us caldrà el servei de Menjador Escolar i el de Transport
Escolar. En aquest mateix full veureu que també enguany es
presenta la possibilitat d'abonar, durant els mesos de juliol i
agost, el 50% del mes de setembre pròxim.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

La XXXIII Trobada, a casa.
Aquest dissabte dia 16 de maig, des de l'Escola volem
celebrar la XXXIIIa edició de Les Trobades d'Escoles en
Valencià, què celebraríem a Alaquàs, amb totes aquelles
persones que vulguen participar d'aquesta manera malgrat
el virus, se'ns ha ocorregut per homenatjar a Escola Valenciana i la magnífica tasca realitzada durant tants d'anys:
1-Compartir un vídeo en què cantem en família alguna
cançó tradicional valenciana com les que podeu trobar a continuació, però segur que vosaltres en coneixeu moltes més:
Ramonet si vas a l'hort. La xata merenguera. Dalt d'un pi.
Patilles tòrtiques.Tinc una barraqueta que no té trespol.
Mareta, mareta ahir vaig somiar. Amparito, la filla del mestre.
La masereta. Toca-li el peu a la Margalideta. El ciclista de
Pego. En el Cabanyal hi ha una casa que fa cantonet. Micalet Garcia. Pereta pinyol. El Micalet de la seu. Tres
pardalets, una aguileta. Camina Maria... i tota aquella cançó
que penseu que hauria d'estar en aquest llistat.
2-També podem compartir fotos en família amb les
samarretes que tinguem d'altres anys de les Trobades,

Poema visual

Cartell de Les Trebades 2020.

amb el hashtag: #Compartim #MúsicaenValencià
#Trobades2020 #RecordemlesTrobades #ParlemValencià #EscolaCreativa #EscolaValenciana #Seguim
3-Podem fer ús d'un llistat de música en valencià que
hem publicat a l'spotify amb el títol Trobades a Casa i que
teniu al vostre compte de correu electrònic enviat per
l'Escola.

Banksy

Aquest poema visual titulat CONFIDADOS, és una bonica
obra d'art i a més una bona fotografia matemàtica. La idea
de la foto és de l'alumne Andreu Murria Serna de 3r A de
Primària. Després de pegar-li moltes voltes al títol, el seu
pare David, ha trobat un que va perfecte amb la situació que
vivim.
Andreu, que es
troba un poc
cansat del confinament, es sent
agobiat per la
situació, encara
que la seua
imaginació
segueix desbordant art per tots
els costats.

Banksy és un artista del carrer conegut a escala mundial.
Segurament, tots hem vist el seu darrer treball, aquest
homenatge als sanitaris de tot el món als què, com és veu,
qualifica com els nous superherois.

Confinados
d’Andreu Murria Serna.

Objectius
de
Enhorabona!
Desenvolupament Sostenible
L'agost de 2015, 193 països
van acordar els 17 objectius
següents:

Objectiu 10
Reducció de la desigualtat:
Reduir la desigualtat entre i
dins dels països.

Grafiti de Banksy
dedicat als sanitaris.

A l'Escola li vam
fer un homenatge fa
ja anys, com vegeu
en un dels murals
perquè sempre ens
ha agradat.
Reproducció del
grafiti de Banksy que
tenim a l’entrada de
l’Escola a Primària.
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