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CIRCULAR Nº 12
Meliana a 21 de març de 2022
A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE
Diumenge 27 de març a Rafelbunyol, se celebra la 35ª edició de la Trobada
d’Escoles en Valencià, de l’Horta Nord, en la que col·labora, entre altres, la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Diputació de València. Així mateix,
el Centre amb l’AMPA participa, des del seu inici, a les diferents activitats que
envolten aquest esdeveniment, com els tallers, el concurs de cartells, la
trobada de cors i el concurs literari Sambori. Aquest últim ha atorgat diferents
guardons al col·legi durant aquests anys i, en concret, aquest curs ha sigut la
classe de 5 anys C amb la seua tutora Maria Montalt que han estat guardonats
pel conte “L’astronauta Visantica”.
En aquesta ocasió, amb el lema “L’Escola que ens fa lliures”, diumenge 27 a
Rafelbunyol podreu gaudir de la festa amb cercaviles, tallers, diverses activitats
i actuacions.
El programa és el següent:
 Dimecres 23 de març, a les 10:00, Trobada musical a l’auditori de
Rafelbunyol en el que participa l’alumnat de 6é C del col·legi.
 Dissabte 26 de març, entrega dels premis Sambori Comarcal a les 18:30
a l’auditori de Rafelbunyol, amb l’actuació de Marcel el Marcià i l’entrega
del guardó a la nostra classe.
 Diumenge 27 de març, Trobada d’Escoles en Valencià, de l’Horta Nord a
Rafelbunyol, a la plaça de l’Ajuntament i rodalies, comença a les 10:30
amb les cercaviles, acompanyades de la “Colla de tabals i dolçaines”,
Meliana participa en la cercavila “A” que ix de l’IES Rafelbunyol i
continua amb els tallers i una sèrie d'activitats fins la cloenda a les 16:30.
Atentament,

L’ Equip directiu
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CIRCULAR Nº 12
Meliana 21 de març de 2022
A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO
El domingo 27 de marzo en Rafelbunyol, se celebra la 35ª edición de la
“Trobada d’Escoles en Valencià”, de l’Horta Nord en la que colabora, entre
otros, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y la Diputación de
Valencia. Así mismo, el Centro con la AMPA, participa desde su inicio, en las
diferentes actividades que envuelven este evento, como los talleres, el
concurso de carteles, los encuentros de coros y el concurso literario Sambori.
Este último, ha otorgado diferentes premios al colegio, durante estos años y, en
concreto, este curso ha sido la clase de 5 años C, con su tutora Maria Montatl,
que han sido premiados por el cuento “L’astronauta Visantica”.
.
En esta ocasión, con el lema “La Escuela que nos hace libres”, el domingo 27
en Rafelbunyol podréis disfrutar de la fiesta con pasacalles, talleres, diversas
actividades y actuaciones.
El programa es el siguiente:
 El miércoles 23 de març, a las 10:00, Encuentro musical en el
auditorio de Rafelbunyol en el que participa el alumnado de 6º C
del colegio.
 El sábado 25 de marzo, entrega de los premios Sambori
Comarcal a las 18:30, en el auditorio de Rafelbunyol, con la
actuación de Marcel el Marcià y la entrega del premio a nuestra
clase.
 El domingo 27 de marzo, Trobada d’Escoles en Valencià, de
l’Horta Nord en Rafelbunyol, en la plaza del Ayuntamiento y
alrededores, empieza a las 10:30 con los pasacalles,
acompañados de la “Colla de tabals i dolçaines” Meliana participa
en el pasacalle “A”, que sale del IES Rafelbunyol y continúa con
los talleres y una serie de actividades hasta su clausura a las
16:30.
Atentamente,

El Equipo directivo

