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dissabte, 18 de maig
10:30h. Obrim l’Escola i preparem els tallers.

11:00h. Comença la donació de sang a l’edifici nou d’Infantil.

11:30h. Comencen les activitats

 -  Taller de fang.

 -  Racons i tallers al pati d’Infantil. Maquillatge, jardineria, traga-boles, reciclatge...

 -  Racons i gran gimcana al pati de Primària. Jocs populars, feltre, llepolies...

 - Muixeranga de València.

12:00h. Torneig de Copbol a la pista de Primària.

13:00h. Seguim el ritme de “Sanguangó”.

13:30h. Cantem i ballem “40 anys d’una Escola que enamora”.

14:00h. Mascletada.

14:30h. Dinar.

17:30h. Fi de festa: Concert del llibre-disc “Marcel el marcià a la Mediterrània”.  

Dansem, cantem i ballem al pati de Primària.

18:30h. Recollida i comiat.
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divendres, 10 de maig

Concert de les Corals

dijous, 16 de maig

Aquest any anem de celebracions. La Comarcal celebra 

el 40 aniversari de la seua fundació i els valencians i 

valencianes l’any Estellés en memòria del gran poeta de 

Burjassot.

Ha estat bonica aquesta coincidència. La Nostra Escola ha 

tingut des de sempre el repte d’acostar el nostre alumnat 

a la seua pròpia cultura, a la llengua, al paisatge de la 

nostra vida. Hem treballat això d’estimar el País.

Hem fet País. Com ho feu i ho deixà escrit Vicent Andrés 

Estellés en tota la seua obra poètica, immensa i bella.

En aquesta setmana cultural recordarem els trets que al 

llarg dels anys han anat consolidant La Comarcal com una 

escola valencianista, cooperativa, participativa, 

arrelada al medi, laica i de mirada universal. 

Llegireu els poemes estellesians i recordareu, 

com en el nostre desè aniversari, el poeta ens 

mostrà la seua estima i el reconeixement a 

la nostra tasca pedagògica, “...vida amunt 

i nacions amunt, una enaltida condició”. 

En el nostre 40 aniversari la Nit d’Expressió 

ens donarà la clau del per què d’una Escola 

que enamora.

Com des de tants anys ençà, l’alumnat major ens 

mostrarà les seues capacitats artístiques i ens emo-

cionaran recordant l’anecdotari inacabable d’aquesta 

escola vella d’experiències i permanentment jove 

que cada mes de maig ens convoca a una nit màgica 

on admirar i aplaudir el treball ben fet i on retrobar 

les cares amigues dels qui hem sentit la crida de la 

Nostra Escola Comarcal. 
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·  Cal utilitzar les zones habilitades 
per a l’aparcament.

·  No es pot treure al pati mobiliari de l’Escola.
  Moltes gràcies.

19:30h. Concert de les Corals de l’Escola a l’AUMA 

(Aulari Municipal de la Música i les Arts) de Picassent.
Nit d’eXpressiÓ

22:00h. divendres, 10 de maig de 2013

Nit d’eXpressiÓ, Nit d’aNiversari


